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ORDRE DEL DIA 

 

0. Benvinguda de I ‘Alcaldessa 

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de les sessions anteriors 

1.1. Plenari extraordinari dia 20 de novembre 

1.2. Plenari ordinari 4 de juliol 

2. Presentació, debat i aprovació, si s'escau, del dictamen sobre els pressupostos 

municipals 2018 

2.1. Torn obert d'intervencions de les persones assistents 

2.2. Intervenció dels Grups Municipals 

2.3. Votació del Dictamen 

3. Informe sobre l'estat dels diferents grups de treball 

3.1.Presentació de l'estat actual de la Comissió de Implementació de Normes 

3.2. Comissió de Comunicació i Visibilitat 

3.2.1. Votació Dictamen 

4. Explicació del sistema de garanties del Reglament de Participació Ciutadana i 

nomenament de les dues persones per a la Comissió Assessora dels processos 

participatius (article 34 del Reglament) i d'una persona per al Consell d'Empara (article 

114 del Reglament), a proposta de la Comissió Permanent. 

 

 

Síntesis de la sessió plenària:  

 

Presenta la sessió i saluda a les persones l'Excma. Sra. Ada Colau. S'excusa per no 

haver pogut estar present en les dues sessions anteriors. Fa referència als moments 

difícils que ha passat la ciutat i es manifesta orgullosa de la reacció de la ciutadania, i 

els serveis d'emergència a la resposta als atemptats del 17 d'agost d'aquest any 

donant suport al dolor a les víctimes i familiars però sobretot defensant la llibertat, els 

valors de convivència amb la diversitat i la pau de la nostra ciutat. Parla també de la 

suspensió de l'autogovern i de la intervenció de la Generalitat, les càrregues policials 

de l'1 d'octubre i de l'empresonament d'Els Jordis, posant en evidència la situació 

d'excepcionalitat en què ens trobem actualment. 

 

Agraeix a la comissió de pressupostos municipals del Consell de Ciutat la seva feina i 

agraeix també l'esforç fet per avançar el calendari d'exposició pública dels 

pressupostos municipals per fer partícip a totes les veus. 

 

Fa referència a l'aprovació del Reglament de Participació Ciutadana i com aquest 

Consell és el màxim representant de la participació ciutadana de la ciutat i per tant ha 

de vetllar per la seva correcta aplicació. 

 



 

Expressa les seves sentides condolences per les recents pèrdues d'en Vicente 

Carballido i la Patrícia Gabancho. 

 

Es passa a la lectura i aprovació de l'acta de les sessions anteriors. 

 

Es fa esmena de l'acta del 20 de novembre. En Xavier Mulleras (PP) explica que farà 

arribar un text per complementar el redactat. En Raimond Blasi (PdeCAT) reclama que 

s'incorpori un text que va ser aprovat en el seu moment i que s'afegeixi un aclariment 

de per què els grups polítics no van votar a favor de determinades polítiques. S'aprova 

l'acta. 

 

Es fa esmena de l'acta del 4 de juliol. En Xavier Mulleras sol·licita un canvi de redactat. 

En Raimond Blasi esmena el nom del seu grup. Montse Morera apareix com a 

representant del CJB en compte de la CAB. S'aprova l'acta. 

 

Es procedeix a la presentació, debat i aprovació, si escau, del dictamen sobre els 

pressupostos municipals i les ordenances fiscals, 2018. 

 

Pren la paraula l'Albert Recio i comenta els aspectes més centrals. La comissió 

encarregada ha tingut 5 sessions al llarg octubre-novembre amb la participació de 32 

persones (11 membres permanent Consell de ciutat, 4 del registre entitats, 3 de grups 

polítics municipals, 14 persones de l'Ajuntament). Hi ha hagut compareixença oral o 

escrita de 4 grups polítics: PDeCat, ERC, PSC, Ciutadans; i s'han analitzat els següents 

elements: proposta de pressupost, proposta d'ordenances fiscals, treball realitzat 

sobre els pressupostos amb perspectiva de gènere, i experiències realitzades de 

pressupostos participatius. 

 

Es fa una sèrie de consideracions prèvies. Es constata que encara patim les seqüeles de 

la crisi que afecten el benestar de la ciutadania. Explica que cal demanar esforç a tots 

els grups municipal per aprovar el pressupost. Adverteix que la manca d'aprovació final 

del pressupost no dóna marge per impulsar noves polítiques i que la manca d'acord 

podria afectar a la imatge de la ciutat. Constata que el context polític general no hauria 

d'afectar a l'aprovació del pressupost i afirma que la responsabilitat de l'aprovació 

recau en tots els grups municipals. Seguidament recull les principals recomanacions 

fetes al dictamen: 

 

i. Seguiment dels pressupostos municipals.  

• Es demana que es mantingui la millora de la transparència informativa sobre el 

pressupost i es garanteixi l’accés de la ciutadania en l’anàlisi i seguiment  



 

• El Consell defensa fer seguiment trimestral i es proposa fer dues sessions 

monogràfiques sobre: 

- Revisió cadastral 

- Subvencions 

ii. Subvencions. 

• Harmonitzar els criteris d’adjudicació dels districtes 

• Diferenciar empreses i entitats sense ànim de lucre 

• Establir convenis plurianuals amb les entitats sense ànims de lucre 

• Afavorir l’arrelament al barri i per tant  prioritzar les subvencions de districte 

iii. Pressupostos participatius 

• Les proves pilot han mostrat que és més útil lligar els pressupostos participatius 

a l’elaboració del PAM, el PIM i els plans de districte 

• Que cal combinar en cada procés diversos models de participació  virtuals, 

presencials i fomentar tant la participació individual com la col·lectiva 

iv. Gènere 

• Es demana estendre la metodologia de gènere  a la resta d’organismes i 

empreses públiques de l’entorn municipal i als principals subcontractes 

municipals 

v. Taxes 

• Es recomana que les taxes sobre ocupació de la via pública reverteixin 

directament al districte on s’implementen 

• Reconsiderar estudiar les bonificacions i excepcions a les entitats sense ànim de 

lucre. 

vi. Continguts del pressupost 

• Considerem insuficient l’esforç en polítiques d’ocupació donada la situació  

• Prioritzar l’esforç en polítiques d’habitatge 

• Respecte a les polítiques de turisme hi ha dues mirades: 

1) La que considera prioritària les polítiques per reconduir el model i eliminar 

els seus impactes negatius vers la ciutadania 

2) La que considera necessari un millor disseny del model de promoció turística 

com eina de desenvolupament 

 

Finalitza la intervenció reclamant que, tot reconeixent l'esforç de transparència, es 

creu necessari estendre'l a tots els organismes autònoms, entitats públiques i 

empreses municipals. Agraeix la cooperació per part dels responsables municipals i 

dels grups polítics participants en la comissió. 

 

Intervé en Rodrigo Araneda fent al·lusió, per una banda la complexitat de la ciutat que 

fa que hi hagi entitats més globals i entitats més properes al territori, comenta també 

que la via en què es fan els processos participatius dels pressupostos pot variar molt a 



 

on es destina els diners, i per últim parla sobre l'ocupabilitat de les persones trans i la 

seva regularització. 

 

Pren la paraula en Joan Puente posant en evidència que si es divideix els pressupostos 

per districte pel seu nombre d'habitants, Les Corts és el més desfavorit. També destaca 

que les inversions que es fan dintre del districte es fan a la zona benestant. 

 

Parla la Carmen Riu i posa en relleu la necessitat d'assumir una accessibilitat universal 

digna d'una ciutat del segle XXI, explica com aquesta accessibilitat és transversal a tota 

la població i per tant demana incorporar una perspectiva sobre la discapacitat als 

pressupostos municipals. 

 

La María Rosa Lunas reclama la necesitat de les federecions de poder obtenir convenis 

plurianuals per contar amb estructures i poder portar a terme els seus projectes. 

 

 

Pren la paraula en Jordi Ayala, gerent d'economia i empresa. Agraeix al grup de treball 

la seva feina. Fa referència a l'esforç de transparència i pedagogia fet per poder sumar 

a la ciutadania en la comprensió i participació dels pressupostos municipals. Explica 

que s'ha destinat una gran partida en matèria social perquè és la prioritat absoluta del 

govern. Recull la demanda de poder tenir els pressupostos al més aviat possible. 

 

Agafa el torn en Xavier Mulleras (PP). Critica el no haver fet una audiència pública 

avanç del període d'al·legacions. Al dictamen no s'inclou temes importants com 

l'elevada fiscalitat, creiem que hauria d'haver-hi més bonificacions en relació a l'IBI, 

l'impost de plusvàlua i parquímetres estan excessivament elevats i proposa baixar les 

taxes de serveis funeraris. Entenem que en les despeses hi haurien d'haver altres 

prioritats. 

 

Pren el torn la Montserrat Ballarín (PSC) i explica que el seu grup comparteix tots els 

aspectes tractats al dictamen com demanar més pedagogia en relació als 

pressupostos, més transparència a les empreses amb contractació pública, les crítiques 

als pressupostos participatius, i la necessitat d'incrementar recursos en polítiques 

d'ocupació. Manifesta que el seu grup té una postura singular com a coproductors dels 

pressupostos però no se senten corresponsables amb la part final relacionada amb els 

recents esdeveniments que impacten sobre el comerç de proximitat degut a l'estat de 

pre-recessió. Explica que han presentat al·legacions relacionades amb l'increment de 

partides a famílies en situació de vulnerabilitat, la congelació de les tarifes de 

transport, beques d'esport, ajuts en cultura, i reactivació de la petita economia. 

 



 

Parla laa Trini Capdevila (ERC). Agraeix la feina des del voluntariat feta per la comissió 

de pressupostos municipals. Destaca la importància del consens entre els grups polític 

per poder aprovar-los. Destaca com a prioritaris els temes d'habitatge, educació, drets 

socials, i les necessitats dels barris menys benestants. Està d'acord amb incrementar 

polítiques de reactivament dels districtes i de l'economia de proximitat. Per últim 

manifesta la seva predisposició a parlar amb el govern. 

 

Intervé Maria Magdalena Barceló (C'S). Agraeix al grup de treball la seva feina. 

Comenta que aquests pressupostos són poc ambiciosos. Manifesta la seva preocupació 

per l'increment de despesa en reunions, publicitat, dietes, etc., i també per les 

retallades en comerç i mercats. Proposa un Pla de xoc de suport a empreses i 

autònoms per pal·liar la inseguretat econòmica derivada de la situació política. Fa 

referència a la pujada de l'IBI i la plusvàlua. Explica que la dotació d'habitatge social és 

insuficient i és necessita inversions en escoles bressols que no perjudiquin la classe 

mitjana. Per últim demana més diàleg entre els grups polítics, que s'abaixen impostos, 

més inversió en drets socials i no posar obstacles a les empreses i autònoms. 

 

Pren la paraula en Raimond Blasi (PdeCAT). Agraeix al grup de treball la seva feina. 

Critica la falta d'ambició dels pressupostos municipals i els titlla de continuistes, critica 

la manca d'un pla d'actuació concret i d'un pla d'inversió fonamentat. Demana un 

augment de la despesa centrada en les persones i en el progrés social, la reactivació de 

l'economia i concretament la despesa en programes d'ocupació. Demana també tornar 

a la tarifació de les escoles bressol, implementar les infraestructures de transport 

públic, crear un Pla de xoc a la dependència, promoure el parc d'habitatge públic, el 

comerç, la restauració, la cultura, i l'esport. 

 

Parla la Mercedes Vidal (Bcomú). Comenta que en un moment d'inestabilitat 

econòmica precisament s'ha recuperat un grau d'inversió a nivells previs a la crisi. Les 

xifres estan a disposició pública. Agraeix la feina que representa treballar aquest 

dictamen. Explica que s'ha incrementat la inversió sobretot en partides destinades a la 

progressió social, en polítiques de transport públic, el compliment del pla de recursos 

humans de l'Ajuntament, i les inversions dels Plans de Barri per atendre les necessitats 

del territori. Comenta també que s'ha fet una proposta participada amb temps i que 

recull totes les aportacions que han anat arribant. 

 

Es passa a votar el dictamen sobre els pressupostos municipals i les ordenances 

fiscals i el resultat és el següent: 

 

 A favor: 50 vots  

 Abstencions: 3  



 

 En contra: 0 

 

S’aprova el dictamen. 

 

Es fa l'informe sobre els diferents grups de treball del Consell de Ciutat. Pren la paraula 

la Montse Morera i explica que ara mateix estan conformats 7 grups de treball i 

recorda que estan oberts a tothom i que és important participar per millorar el curs de 

la ciutat. 

 

La Inma González presenta l'estat actual de la Comissió d'Implementació de Normes. 

Explica que la posada en marxa de les recomanacions es realitzarà en el decurs del 

mandat de l'actual govern municipal i del Consell de Ciutat; això provoca que part de 

les actuacions no podran ser completades segons la nova Norma. L'expectativa és que 

la implantació sigui efectiva el primer trimestre de 2018. Respecte a gènere planteja 

una proporció mínima d'un 40% de dones en la composició per la incorporació de nous 

membres del Consell. Proposa la creació d'un espai digital i de col·laboració no 

presencial (actualment en estudi l'habilitació d'un espai a la plataforma Decidim). 

Planteja la creació d'un protocol de noves incorporacions: destinat a nous membres, i 

particularment als i les representants a títol individual (Especial Rellevància, Padró, 

Registre). Recomana dur a terme una sessió de traspàs de coneixement i experiència 

entre els components sortints i entrants en cada procés de renovació del Consell de 

Ciutat. I per últim, demana iniciar el nomenament dels nous membres del Consell de 

Ciutat procedents del Padró (10 persones) i la cobertura de les baixes i realitzar les 

eleccions de Secretaria del Consell: pendent d'informació de la legislació aplicable. 

 

En Delfí Cosialls presenta l'estat de la Comissió de Comunicació i Visibilitat i presenta 

el dictamen. Explica que l'encàrrec que van tenir va ser traçar una estratègia de 

comunicació del Consell de Ciutat, alineada amb les noves Normes de participació, per 

situar en valor i mostrar la tasca que desenvolupa, posar a debat la seva utilitat per les 

veïnes i veïns i rebre les seves iniciatives i valoracions, i així facilitar i enfortir la seva 

participació i millorar-ne la comunicació bidireccional. 

 

Comenta que és necessari una estratègia combinada de visibilitat comunicativa amb 

un relat entenedor públic i compartit, així com el reconeixement explícit de la 

legitimitat dels seus dictàmens i informes per part del Govern municipal. És necessari 

també la reivindicació pública i la voluntat decidida d'incidència comunicativa 

transformada en capacitat real a través de canals de comunicació presencials i virtuals, 

digitals i analògiques amb la complicitat de les entitats que formen part del Consell i la 

capil·laritat cap als altres Consells de participació. Comenta també que s'ha d'avaluar 

el seu ús i donar retorn. 



 

 

Se suggereix que la Comissió Permanent l'articuli, continuadament i de manera 

autònoma, mantingui la decisió comunicativa en els ordres del dia i incorpori un 

community manager a les seves sessions. 

 

Explica també que cal millorar la sensibilitat i el suport del Govern municipal destinant, 

l'any vinent 2018 i següents, recursos econòmics procedents del pressupost de la 

Direcció de Democràcia Activa per tal d'elaborar i desplegar un Pla de Visibilitat i 

comunicació (a termini) i un Pla de treball específic (3 mesos). 

 

Recomana que el seguiment del desplegament el dugui a terme un Grup mixt 

conformat per persones provinents del Consell, de l'Ajuntament i tècnic de l'empresa 

adjudicatària que rendeixi comptes a la Permanent i al Plenari. Suggereix també que 

en cada Plenari del Consell de Ciutat s'informi de la penetració de les eines de 

comunicació, del seu impacte i del seu retorn. 

 

Es vota l'aprovació del dictamen de Comunicació i Visibilitat amb el següent resultat: 

 

 A favor: 53 vots  

 Abstenció: 1  

 En contra: 0. 

 

Queda aprovat el Dictamen. 

 

Es passa a l'explicació del sistema de garanties del Reglament de Participació 

Ciutadana i nomenament de les dues persones per a la Comissió Assessora dels 

processos participatius (article 34 del Reglament) i d'una persona per al Consell 

d'Empara (article 114 del Reglament), a proposta de la Comissió Permanent. 

 

Les dues propostes per a la Comissió Assessora dels processos participatius són la Sra. 

Núria Font Revilla i el Sr. Ramon Nicolau i Nos amb 50 vots a favor, 1 abstenció i 0 en 

contra. 

 

Es proposen dues candidatures per la representació del Consell d'Empara. Els resultats 

són el següents; 

 

 Sra. María Paz Cano amb 10 vots a favor 

 Sr. Enric Canet amb 40 vots a favor. 

 



 

S'obre torn obert de paraules. En Manuel Cases reivindica suport al centre d'acollida 

d'animals i posa en evidència que vivim en una ciutat amiga dels animals. La María 

Rosa Lunas prega que es dongui visibilitat al Informe 2016 ,presentat per la Sindica de 

Greuges, respecte als drets compendiats desde la DUDH,a  la Carta de la Ciutadania de 

la nostra ciutat i sobre el full de ruta a seguir sobre drets i desigualts. 

 

 

 

Es tanca la sessió. 

 

 


