
 

 

 

 
 
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL DE CIUTAT 
 
 

En el Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, a les 19.15 hores del dia 19 de 
novembre de 2009, sota la presidència del Tinent d’Alcalde, Im. Sr. RICARD GOMÀ I 
CARMONA, es reuneix en sessió ordinària el ple del Consell de Ciutat sobre 
Pressupostos i Ordenances Fiscals 2010. 
 
 
 
Hi concorren: 
 
 
Com a ponents: 
 
Tinent d’Alcalde d`Hisenda i  Promoció Econòmica, Im. Sr. JORDI WILLIAM CARNES 
Regidora d’Hisenda, Ima. Sra. MONTSERRAT BALLARÍN 
 
 
 
Vicepresident primer: Sr. PAU GONZÁLEZ, delegat per la Sra. Marta Cots  
Vicepresident segon: Sr. ALEJANDRO GOÑI FEBRER 
 
 
En representació dels grups municipals: 
 
Im. Sr. JOAQUIM FORN I CHIARELLO, grup municipal de Convergència i Unió Im. Sr. 
XAVIER MULLERAS, grup municipal del Partit Popular de Catalunya Ima. Sra. ESTER 
CAPELLA I FARRÉ, grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya   
 
 
 
En representació dels consells ciutadans de districte:  
 
Sr. JOAN BORDETAS I CASTELL, Consell Ciutadà del Districte de l’Eixample Sra. 
 ROSER VALLHONESTA MOLINS, Consell Ciutadà del Districte d’Horta-Guinardó  
 
 
 
 
 



En representació dels consells sectorials de ciutat: 
 
Sra. HUMA JAMSHED, Consell Municipal d’Immigració; Sr. NABUEL RUIZ I SÁNCHEZ, 
Consell Municipal de Consum; Sr. MANUEL CASAS I PUIG, Consell de Protecció i 
Defensa dels Animals; Sra. MARIA PILAR DIAZ LÓPEZ, Consell Rector de l’Institut de 
Persones amb Discapacitat; Sra. MARIA DOLORS MARTÍ SOLÀ, Consell Escolar 
Municipal de Barcelona; Sr. ANTONI NAVARRO MONTEYS, Consell Assessor de la Gent 
Gran; Sr. ENRIC PIQUET MIQUEL, Consell de l’Esport; Sr. VICENÇ GASCA I GRAU, 
Consell de Ciutat i Comerç 
 
En representació de les institucions rellevants de la ciutat: 
 
Sr. ÁNGEL CRESPO SÁNCHEZ, Comissions Obreres (CCOO); Sra. EVA FERNÁNDEZ 
LAMELAS, Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona; Sra. MUNTSA 
VILLANUEVA JOLONCH, Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de 
Catalunya (FAPAC); Sr. JULIO RIOS GAVIRA, Federación de Casas Regionales y 
Entidades Culturales en Cataluña (FECARECAT); Sr. Enric FRIGOLA, Col·legi de 
Periodistes de Catalunya; Sr. XAVIER RUESTES, Reial Automòbil Club de Catalunya 
(RACC); Sra. CARMEN SAN MIGUEL, Associació Barcelona Consell de Cent; Sra. 
ÀNGELS GUITERES MESTRES, Taula del Tercer Sector Social de Catalunya 
 
 
En representació de les entitats del Fitxer General d’Entitats Ciutadanes:  
 
Sr. ENRIC CANET, Casal dels Infants per a l’Acció Social als Barris; Sra. EULÀLIA 
PERARNAU CLARA SÓ, Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta; Sra. 
FELISA PÉREZ ANTÓN, Associació Benestar i Desenvolupament (ABD); Sr. AMADEU 
QUINTANA JOLONCH, Coordinadora d’Entitats del Poble Sec; Sra. FRANCINA ALZINA, 
Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS); Sr. ONNO SERO, Centre UNESCO 
Catalunya; Sr. JORDI PUIG I MARTÍN, Xarxa Comunitària de Sant Antoni; Sr. JAVIER 

GARCÍA BONOMI, Federació d’Entitats Llatinoamericanes de Catalunya (Fedelatina) 
 
Persones d’especial rellevància ciutadana: 
 
Sra. ELISENDA RIUS BERGA; Sra. ROSA ROMEU TARRAGONA; Sra. MARIA 
ASSUMPCIÓ VILA PLANAS; Sr. JOSEP GÜELL RAMON; Sra. ADELANA SUBIRANA 
CANTARELL; Sr. ENRIC ESTRENJER MORTES 
 
Persones del Registre Ciutadà: 
 
Sra. CRISTINA DACRUZ ROVIRA; Sr. JACINT RIBAS DEIX; Sr. EMILIO RUIZ PÉREZ; 
Sr. CARLOS ALEDO TORRES; Sra. MARTA GALCERAN BERCHER; Sra. ESTEL 
MUÑOZ DÍEZ; Sra. MAITE REGODÓN MUÑOZ; Sr. ENRIC TOMÁS DE CASTRO; 
Sra. MERCEDES CERDÀ RAMOS; Sra. MARTA GALLEGO GREGORIO 
 
Assistits per la secretària delegada, Sra. MARÍA JOSÉ CALVO  

 

 
 
 
 



Han excusat la seva assistència a aquesta sessió: 
 
Sr. Ramon Nicolau Nos, Im. Sr. Carles Martí, Sr. Enric Sánchez Arias, Sr. Antonio Guillén 
Martínez, Sr. Jordi Gras Mateu, Sr. Joan Solé Pujol, Sr. Albert Palazuié, Sr. Salvador 
Barrau Viñas, Sra. Margarita Serra Camps, Sr. Josep Ortíz Sacristán, Sr. Francisco 
Aguilera, Sra. Purificació Canals i Ventín, Sr. Josep Molina Ayala, Sr. Enric Francès, 
Sr. Jordi Rogla de Leuw, Sr. Ricard Riol, Sr. Eduard Ibáñez, Sr. Oriol Bohigas i Guardiola, 
Sra. Marga Serra, Sr. Joan Rosell, Sr. Carles Carreras Verdaguer, Sr. Daniel Serra, 
Sra. Marisol Marqués, Sr. Lluís Sans, Sr. Buenaventura Bassegoda, Sr. David Prujà, Sr. 
Francisco Neira, Sr. Lluís Domingo Llobet, Sra. Concepció Pujolar Contijoch, Sra. Begoña 
Sánchez Espinosa, Sr. Ramon Salla Ardèvol, Sra. María José Vázquez Arias, Sra. Maria 
Rosa Lunas Masnou, Sr. Fabià Mohedano, Sr. Joaquim Calvo Jaques, Sr. Carles Duarte 
Montserrat, Sr. Miguel Ángel Fraile, Sra. Rosa Gil Garcia, Sra. Trinitat Capdevila Burniol, 
Sra. Núria Galan Orriols, Sra. Carmen Fisse Segarra, Sra. Lluïsa Bertran Martí, Sr. Lluís 
Martín Garcia, Sr. Alberto Sancho Solano  

 
 
 

 
El President obre la sessió donant la benvinguda als presents al Saló de Cent de la Casa 
Gran i agraint la seva assistència. Recorda que el Reglament del Consell de Ciutat 
estableix preceptivament que s’ha de fer el debat de les ordenances fiscals i del 
pressupost de cada any i, per tant, això és el que configura l’ordre del dia de la sessió 

Diu que, abans de començar, vol excusar tant l’alcalde, el senyor Jordi Hereu, com el 
primer tinent d’alcalde, el senyor Carles Martí, que per altres compromisos ineludibles 
d’agenda no ens poden acompanyar en aquesta sessió. 

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

Donada per rebuda i llegida i no havent-hi cap suggeriment o esmena, es dóna per 
aprovada l’acta de la sessió anterior de 9 de juliol de 2009. 

 

2. Presentació de les ordenances fiscals i del Pressupost de 2010  

Abans d’iniciar la presentació de les ordenances, el President suggereix que, atès que hi 
ha previstes dues ponències, una sobre les ordenances fiscals per part de la regidora 
d’Hisenda, Sra. Montserrat Ballarín, i una altra sobre els pressupostos per part del tinent 
d’alcalde de Promoció Econòmica, Sr. Jordi Williams, les dues intervencions es facin l’una 
darrere de l’altra i posteriorment fer el debat en conjunt, fent així un ús més eficaç del 
temps.  

No havent-hi cap inconvenient per part dels assistents, cedeix la paraula a la Regidora 
d’Hisenda, Sra. Montserrat Ballarín, per tal que presenti les ordenances fiscals del 
2010. 



 

La Regidora, Sra. Montserrat Ballarin, comença la seva intervenció donant les gràcies al 
president i saludant les persones assistents. Diu que passa a presentar la proposta 
d’ordenances fiscals, que van ser aprovades provisionalment en el plenari del passat 2 
d’octubre i que situen quins seran aproximadament el 44% dels ingressos que tindrà 
l’Ajuntament de Barcelona per a l’any proper, una part important dels ingressos que 
formen part del pressupost, que després explicarà el tinent d’alcalde. 

Diu que es tracta d’unes ordenances fiscals marcades fonamentalment i com a criteri 
general per la congelació, perquè en un moment de crisi com l’actual s’ha optat per no 
incrementar, en aquests moments que són difícils per a tothom, ni l’esforç fiscal que tenen 
les famílies, ni tampoc l’esforç fiscal de la majoria de les empreses de la nostra ciutat, i 
continua comentant el contingut del document de la Regidoria d’Hisenda Ordenances 
Fiscals 2010, que tenen a les mans els assistents a la sessió i que s’adjunta com a  
Annex 1 a aquesta acta. 
 

Acaba dient, a tall de resum, que les característiques més destacables de tota aquesta 
regulació que van aprovar inicialment en el plenari del dia 2 d’octubre, són: que els 
ingressos corrents disminueixen en relació amb els del 2009, bàsicament a causa de la 
davallada de recursos provinents de l’Estat; que, de la totalitat d’ingressos corrents, els 
que s’aporten a través de les ordenances fiscals són un 44%; que en un escenari de 
retrocés del PIB i d’estancament dels preus, l’Ajuntament proposa congelar els tipus de 
gravamen generals i totes les tarifes de les taxes, mantenint i millorant en alguns casos 
les bonificacions, manteniment en general i millores per exemple en l’àmbit de museus i 
alguns altres; i l’ajust en els tipus específics de l’ IBI.  

Finalitzada la intervenció de la regidora Sra. Ballarín, el President cedeix la paraula al 
Tinent d’Alcalde d`Hisenda i Promoció Econòmica per tal que presenti el Pressupost 
de 2010. 

 

El Sr. Jordi William Carnes dóna les gràcies i inicia la seva intervenció dient que 
intentarà centrar els principals objectius del Pressupost de 2010.  
 
Diu que la formulació dels principals eixos en el que són els ingressos, ja l’ha explicada 
amb detall la regidora Ballarín, i que pel que fa referència al que serà la despesa corrent, 
tema en el qual posteriorment, si els assistents volen, es pot entrar amb més detall, els 
eixos en una situació de crisi econòmica són posar l’èmfasi en el servei a les persones, en 
la promoció econòmica i en l’espai públic, així com l’increment de personal per la 
incorporació de 250 nous membres de la Guàrdia Urbana, l’increment de dotació de la Llei 
de la dependència, i també en les incorporacions en escoles bressol. 
 
Pel que fa referència a la inversió, considera que en aquesta situació de dificultat és 
important mantenir una certa política anticíclica i, per tant, continuen mantenint un nivell 
d’inversió alt. Diu que el conjunt del pressupost de l’Ajuntament, entre l’Ajuntament i el 
grup d’empreses i instituts municipals, més les aportacions que vénen per part del Fons 
de l’Estat, se situaran en una xifra de 800 milions d’euros. I que, per primera vegada en el 
que ha estat la seqüència dels darrers anys, han cregut oportú incrementar l’endeutament. 
Recorda que en els últims anys l’Ajuntament ha anat reduint de manera gradual 



l’endeutament, però entenen que, precisament pel nivell de l’Ajuntament, mantenir uns 
nivells de qualificació de ràting de l’AA+ està molt bé, però també són conscients que hi 
ha unes necessitats en el conjunt de la ciutat i, per tant, s’havia d’aprofitar aquesta bona 
qualificació precisament per utilitzar-la en aquests moments de dificultat. Per tant, el 
plantejament que fan és el de garantir les polítiques socials, donar suport al dinamisme 
econòmic i satisfer les noves necessitats de la ciutat. 
 
Tot seguit continua comentant el document Pressupost 2010 que tenen a les mans les 
persones assistents a la sessió i que s’adjunta com a Annex 2 a aquesta acta. 
 
Després de la intervenció del tinent d’alcalde, el President dóna pas al torn obert de 
paraules en relació amb les dues intervencions i demana que les persones que vulguin 
intervenir diguin el seu nom i l’entitat a la qual representen.  
 
 
La Sra. Pilar Díaz, representant del Consell Rector de l’Institut Municipal de Persones 
amb Discapacitat, fa una pregunta o suggeriment a la senyora Montserrat Ballarín, relativa 
al tema de les ordenances. Diu que, tant a través de les entitats com a través del Consell 
de Ciutat, han demanat l’exempció de l’ IBI per als habitatges de les persones amb 
discapacitat física. Diu que no és la primera vegada que han fet aquesta proposta, i que 
un any més torna a veure que s’ha tingut en compte les famílies nombroses i les 
monoparentals, però no el seu col·lectiu, i demana que es tingui en compte. 

 
La Sra. Elisenda Rius, de l’apartat de persones de rellevància ciutadana, celebra en 
primer lloc que un terç de la despesa vagi a Acció Social i Habitatge; creu que és més o 
menys igual que l’any passat o una mica més. Troba a faltar en la presentació la 
comparativa respecte a l’any anterior, i diu que en la permanent es va demanar una 
comparativa perquè, si no, “estan cecs”. Respecte a la inversió, diu que comprova que la 
despesa corrent és de 1.758 milions i que la inversió que fa l’Ajuntament és, segons ha dit 
el Tinent d’Alcalde, de 800 milions, 560 de l’Ajuntament més els 175 d’endeutament, i 
pregunta si, traient els 251 milions que van venir del Fons de l’Estat, la comparativa és 
que ha pujat o ha baixat la inversió de l’Ajuntament respecte a l’any passat. Continua dient 
que no li ha quedat clar què són els 139 milions del Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local (FELS); ha entès que hi ha els 560 milions de l’Ajuntament, els 175 
d’endeutament, els 139 del FELS i els 100 del Patronat, la qual cosa dóna un volum de mil 
milions i escaig d’inversió; diu que no ho entén i li fa la impressió que deu haver pujat. 
 
 
La Regidora, Sra. Montserrat Ballarín, respon a la Sra. Maria Pilar Diaz. Diu que coneix el 
tema de les persones amb discapacitat i que han anat introduint diferents impostos i 
moltes mesures que beneficien aquest col·lectiu. Diu que l’impost sobre béns immobles és 
un impost real, que grava la cosa, l’immoble, un impost que tradicionalment no havia 
permès tenir en compte cap característica física de les persones, i que a partir del 2002 es 
va introduir la possibilitat de personalitzar en alguna mesura l’impost, però que, amb 
caràcter general, no contempla la demanda del col·lectiu de persones amb discapacitat. 
Diu que l’Ajuntament, en la mesura de les seves possibilitats, ha introduït alguna millora; 
per exemple, en la bonificació de famílies nombroses hi ha un increment claríssim de la 
bonificació quan un o més membres de la família tenen alguna discapacitat, però que 
caldrà esperar una reforma de la llei de l’impost perquè a través de l’ordenança no es pot 
fer i que és un problema més general que d’ordenances fiscals. 



 
El Tinent d’Alcalde, Sr. Jordi William Carnes, aclareix els dubtes de la Sra. Elisenda 
Rius. Pel que fa a la inversió, diu que en aquest moment hi ha 560 milions, que és la 
suma del mateix pressupost; en aquests 560 s’inclouen els 175 d’endeutament. Per tant, 
estaríem amb 560 entre Ajuntament, específicament, més aquesta aportació 
suplementària que fem a través d’endeutament. Paral·lelament, hi ha els 139 i escaig, 
quasi 140, que vindrien d’aquesta aportació extraordinària del Fons de l’Estat, i estaria 
complementat per 100 milions més a través d’altres instruments d’empreses municipals, 
com ara BSM i Patronat Municipal de l’Habitatge. Això dóna la xifra de 800 milions. 800 
milions en comparació amb l’any passat. L’any passat vam arribar, entre l’Ajuntament i 
l’estructura de l’Estat, a quasi mil milions. I, per tant, estaríem en el segon pressupost 
d’inversió més gran que s’ha generat des del mateix Ajuntament.  
Pel que fa referència a personal, hi ha una contenció, però al mateix temps hi ha un 
increment i, per tant, tot i que inicialment pot semblar que hi ha una reducció del capítol 1 
del 0,2, sí que hi ha un element nou, que és l’aparició de l’Institut de Serveis Socials, que 
no està computat directament en el capítol 1, sinó en el capítol 4 de Transferències. Per 
tant, si no hi hagués aquest increment de personal, tot i que es fa en el marc del 
treballador públic, aquesta corporació té l’increment del 0,3, que és el que està posat en el 
conjunt dels pressupostos generals de l’Estat.  
 
El Sr. Enric Estrenjer, de l’apartat de persones de rellevància ciutadana, pregunta sobre 
el tema de la Guàrdia Urbana. Diu que s’ha parlat de 250 nous membres el 2009, 2010, 
2011 i 2012. Vol saber, si és possible, quin serà el nombre net de Guàrdia Urbana que 
quedarà el 2012, preveient també les jubilacions que es puguin produir el 2009, el 2010 i 
el 2011. Pregunta si seran en total els mil o ens quedarem molt més curts. 



El Sr. Josep Güell, de l’apartat de persones de rellevància ciutadana, vol fer una 
manifestació general amb relació a la política de pagament, d’eixugar els deutes de 
proveïdors i els deutes d’expropiació, perquè, en aquests moments en què les empreses 
estan molt afectades per la crisi, haver de suportar segons quins terminis de cobrament 
els representa una cosa molt feixuga. Diu que no és una crítica, sinó que simplement el 
que fa és una reflexió perquè es tingui en compte. I en el tema d’expropiacions de 
terrenys, diu que n’hi ha que estan molt endarrerides o només se n’ha pagat una part, 
malgrat que han servit per fer, per exemple, cinturons de ronda i construccions a nivell 
social. Vol que es tingui en compte la seva reflexió i que la resposta vagi dirigida a afavorir 
els ciutadans que també col·laboren al benestar de la ciutat. 

El Sr. Pau González, representant del Consell de Joventut de Barcelona, diu que són una 
federació d’entitats juvenils i que han estat mirant el pressupost que correspon a 
cadascun dels districtes on tenen representació, i que els preocupa el fet que les partides 
de districte, que és d’on reben diners moltes entitats juvenils de base, disminueixen a tots 
els districtes, menys un. Pregunta si els diners per a les subvencions surten d’un altre lloc 
o si és que estan analitzant malament els números. Els sembla que les transferències 
corrents a famílies i institucions sense afany de lucre baixen un 10%, un 8%, un 8, un 7, 
un 16, un 13, una que puja un 0,72%...; en definitiva, vol que li aclareixen aquests 
números.  

 

El tinent d’alcalde, Sr. Jordi Williams Carnes, respon a l’anterior bloc d’intervencions. 

Pel que fa a la Guàrdia Urbana, diu que no pot respondre amb precisió perquè s’han de 
contemplar les altes i les baixes, i també les noves incorporacions, però que li farà arribar 
la xifra prevista finalment de Guàrdia Urbana.  

Pel que fa referència al factor de morositat, diu que és veritat que aquest és un tema 
que preocupa especialment el que podríem anomenar petita i mitjana empresa. Com a 
norma, un cop la factura ha entrat al registre de l’Ajuntament, estaria entre 59 i 62 dies, 
depenent de vegades de l’operador, però el criteri dels 60 dies, que és ara com ara el 
marc legal, s’intenta complir perquè els consta que en un moment especialment de crisi, 
en la mesura en què es pot, és un petit element de suport a aquestes empreses. Altres 
vegades ha pogut passar que, dissortadament, la factura no havia entrat encara en el 
procediment administratiu. Diu que la possibilitat de pagar a 30 dies requereix una 
modificació legal i, si així fos, s’intentarien adequar al marc legal, com és l’obligació de 
qualsevol administració. 

Quant als processos judicials vinculats a expropiacions, diu que, dissortadament, alguns 
preus no queden a vegades correspostos amb la diligència que potser s’escauria i altres 
vegades pot haver-hi tot un procés judicial que ho enterboleix o ho dilata excessivament. 
Diu que, en tot cas, hi ha una dotació precisament en el procés d’expropiació. Recorda 
que fa 10 o 15 anys, l’Ajuntament havia tingut una altra política respecte al tema 
d’expropiacions, i que hi ha hagut sentències per part de l’Administració en els darrers 
anys que marcaven el preu d’expropiació en funció del mercat. Creu que això ha fet que 
les administracions locals i també, per tant, l’Ajuntament de Barcelona, en els darrers 
temps intentin pactar primer un preu just per no haver de recórrer al procés judicial, que 
és dificultós i, al final, de vegades acaba sent més onerós per a la mateixa Administració. 
Diu que hi ha habilitada una partida, que és un llibre blanc, precisament per fer front a 



totes les sentències encara pendents que des de la Justícia s’han d’acabar dictaminant 
sobre el tema d’expropiacions. Reitera que, en la mesura en què és possible arribar a un 
acord, ho estan intentant per no haver d’entrar en la dilatació del procés i, alhora, poder 
fer efectius els pagaments més ràpidament. 

Pel que fa referència als temes de joventut, diu que el fet de traspassar recursos a la 
creació de l’Institut de Serveis Socials dóna peu a la preocupació en el comparatiu de 
alguna partida, però que s’han de fer aquests agregats, que és el que explica que les 
aparents disminucions a la llarga no ho són, sinó que són increments. No obstant això, 
ofereix la possibilitat de fer, com a responsables d’Hisenda o amb els responsables 
específicament del sector, la comparativa i veure que el resultat és positiu. Diu que, en el 
cas dels districtes, el global creix respecte a l’any anterior i acabarà tenint un volum de 
288 milions.  

La Sra. Cristina Dacruz, de l’apartat de persones del Registre Ciutadà, diu que la partida 
destinada a gratificacions registra un volum força important i vol saber a què estan 
destinades aquestes gratificacions. 
 
El Sr. Antoni Navarro, representant del Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona, 
es congratula pel fet que, malgrat les dificultats, hi hagi recursos per elaborar un bon 
pressupost en una època de crisi i que els Serveis a les Persones encara obtinguin un 
25% del total de la despesa corrent. Vol saber quants milions representen i demana al 
tinent d’alcalde Sr. Ricard Gomà, que domina el tema perquè és de la seva incumbència, 
que ho aclareixi. També pregunta si aquest 25% inclou la dotació econòmica que es 
transfereix al Consorci de Serveis Socials. 
 
El Sr. Josep Güell torna a intervenir per agrair les manifestacions del tinent d’alcalde i dir 
que el satisfà el que ha explicat i li basta la seva inquietud respecte a avançar tant com es 
pugui en el pagament, tant de proveïdors com d’expropiacions.  

El tinent d’alcalde, Sr. Jordi Williams Carnes, respon a l’anterior bloc d’intervencions. 

Respecte al tema de les gratificacions, diu que en genèric no pot respondre, però que, 
igual que amb la pregunta sobre la Guàrdia Urbana, està a la seva disposició per aclarir 
per escrit què correspon a aquest concepte. 

Sobre la disponibilitat en temes socials, diu que hi ha un altre element que quan es va fer 
l’elaboració dels pressupostos no estava encara configurat, que és el pressupost de la 
Generalitat i que pot tenir una repercussió positiva en el que són transferències a l’àmbit 
d’Acció Social, perquè hi ha un element de la Llei de la dependència que va acompanyat 
amb cofinançament per part de la Generalitat, i a l’àmbit d’Ocupació, perquè 
previsiblement, les dotacions que en aquest moment es disposa poden anar a l’alça fruit 
de transferències posteriors. Recorda que un pressupost no deixa de ser una previsió 
inicial, però que després, al llarg de l’any, poden haver-hi increments i modificacions. Diu 
que en el pressupost no queda reflectit el que després pot acabar estant dotat per altres 
administracions.  

El president aclareix la pregunta del Sr. Navarro sobre la xifra amb què es concreta el 
25% destinat als Serveis a les Persones, dient que en el document que se’ls ha donat 
figura aquest percentatge traduït en volums: 432 milions de Serveis a les Persones, 342 



de Seguretat i Mobilitat, 438 milions de serveis urbans i d’altres despeses fins arribar als  
1.700 milions de despesa corrent. 

Tot seguit demana si hi ha alguna intervenció més per part dels assistents o per part dels 
ponents. 

El Sr. Jordi Williams Carnes manifesta el seu compromís personal i el de la senyora 
Ballarín per respondre aviat tant la pregunta sobre la Guàrdia Urbana com la pregunta 
sobre les gratificacions, i diu que també, com a Govern, el Sr. Gomà i els altres regidors 
que puguin configurar Govern o oposició, si en el procés des d’ara fins a l’aprovació 
definitiva hi hagués algun dubte o calgués fer algun aclariment, estan a la seva disposició. 

Cloenda 

Abans d’acabar, el President, Sr. Ricard Gomà, agraeix a tots i a totes la seva 
participació: representants d’entitats, persones a títol individual i grups polítics municipals.  

Diu que avui s’ha fet una presentació i unes reflexions al voltant d’un tema molt important, 
unes ordenances fiscals i un pressupost que significa la traducció en xifres d’un conjunt de 
prioritats i de voluntats polítiques. Que estan convençuts que, més enllà del debat que es 
produeix entre els partits polítics, l’existència d’un espai de participació ciutadana tan 
rellevant com el Consell de Ciutat, enriqueix enormement aquest debat, i que, en 
definitiva, la qualitat de la nostra democràcia local hi surt guanyant i, per tant, creu que en 
sortim enfortits com a ciutadania, com a ajuntament i com a ciutat. I que enfortir la 
democràcia local en uns moments de dificultats, no solament socioeconòmiques, sinó 
també polítiques, posa en valor el que estem fent avui en aquest Consell de Ciutat i en 
aquest Ajuntament. 

Acaba dient que, sincerament i molt agraïts a tothom, esperen poder tornar a veure’ls 
aviat i dóna per acabada la sessió a les 20.20 hores. 

 

Certifica  

La secretària 


