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ACTA DEL CONSELL PLENARI  
 

Identificació de la sessió  
Núm.: 4 
Data: 20 de setembre de 2018 
Caràcter: extraordinari 
Horari: de 18.03 h a 18.58 h 
Lloc: Sala de Plens Ernest Lluch,  
a la seu del Districte de Ciutat Vella 
 
Assistents  
 
Presidenta del Consell  
Mercè Homs i Molist (GMDemòcrata)  
 
Vicepresidenta del Consell 
M. José Arteaga Muñoz (GMPSC) 
 
Regidora del Districte  
Gala Pin Ferrando (GMBComú-E)  
 
Regidors/res adscrits/tes 
Koldo Blanco Uzquiano (GMCs) 
 
Consellers i conselleres  
Eva Alfama i Guillén (GMDBComú-E) 
Ferran Caymel Ubia (GMDBComú-E) 
Santiago Ibarra Oriol (GMDBComú-E) 
Natalia Martínez Rodríguez (GMDBComú-E)  
Ade Boyle Álvarez (GMDBComú-E) 
Jordi Rabassa i Massons (GMDBComú-E) 
Albert Sancho Doldan (GMDBComú-E) 
César Martínez López (GMDDemòcrata) 
Marc Rodés i Salanqueda (GMDDemòcrata)  
M. José Chacón i Salvador (GMDDemòcrata) 
Oriol Casabella Troncoso (GMDPSC-CP)  
Marc Borràs i Batalla (GMDERC-AM)  
Julia Barea Sánchez (GMDCs)  
Elisabeth Jiménez Cara (GMDPP)  
Joan Suqué Puig-Serra (GMDCUP-PA) 
 
Secretària del Consell  
Yolanda Hernández i Darnés 
 
Gerent  
Mònica Mateos Guerrero 
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Ordre del dia 
 
PUNT ÚNIC. Debat i votació de la següent Proposició/Declaració de grup 
El Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella acorda: 
1. Instar a la regidora del Districte de Ciutat Vella a informar en aquest Consell 
Plenari de forma detallada de les partides d’inversió i de despesa corrent que es 
puguin veure afectades a causa del menor volum d’ingressos que està liquidant 
l’Ajuntament de Barcelona en relació als pressupostos 
2. Que tota aquesta informació sigui lliurada a tots els grups, abans dels vuit 
dies posteriors a la celebració d’aquest plenari extraordinari, mitjançant un 
document on es trobin detallades cadascuna d’aquestes partides, indicant el seu 
grau d’afectació 
3. Que en els propers consells de barri a celebrar en el districte s’informi als 
veïns i veïnes d’aquestes afectacions 
4. Realitzar les oportunes mesures correctores per mantenir el nivell inversor 
pressupostat i les despeses corrents pressupostades 
 

Desenvolupament de la sessió  
 
La presidenta saluda els assistents i obre la sessió. 

A continuació, comenta que aquest Consell Plenari és extraordinari per dos motius: 
d’una banda, perquè l’han sol·licitat alguns grups polítics i, d’altra banda, perquè hi ha 
presos polítics i exiliats a aquest país. 

PUNT ÚNIC. Debat i votació de la següent Proposició/Declaració de grup 

El Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella acorda: 
1. Instar a la regidora del Districte de Ciutat Vella a informar en aquest Consell 
Plenari de forma detallada de les partides d’inversió i de despesa corrent que es 
puguin veure afectades a causa del menor volum d’ingressos que està liquidant 
l’Ajuntament de Barcelona en relació als pressupostos 
2. Que tota aquesta informació sigui lliurada a tots els grups, abans dels vuit 
dies posteriors a la celebració d’aquest plenari extraordinari, mitjançant un 
document on es trobin detallades cadascuna d’aquestes partides, indicant el seu 
grau d’afectació 
3. Que en els propers consells de barri a celebrar en el districte s’informi als 
veïns i veïnes d’aquestes afectacions 
4. Realitzar les oportunes mesures correctores per mantenir el nivell inversor 
pressupostat i les despeses corrents pressupostades 

La presidenta comunica que aquest punt únic ha estat presentat pel Partit Socialista, 
pel Grup Municipal Demòcrata, per Esquerra Republicana de Catalunya, pel Partit 
Popular i pel Grup Municipal de Ciutadans. 

Tot seguit, informa que els grups proposants d’aquest Ple tenen set minuts 
d’intervenció repartits en tres torns i la CUP i el Govern cinc minuts en dos torns. Així 
mateix, assenyala que hi ha també una paraula demanada de l’Associació de Veïns de 
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la Barceloneta, que disposaran de cinc minuts d’intervenció. Quant a l’ordre 
d’intervencions, indica que primer tenen la paraula els partits proposants, començant 
pel Partit Socialista, i després la CUP i el Govern. Un cop finalitzat aquest primer torn 
de paraules, tindrà la paraula l’Associació de Veïns de la Barceloneta. I, finalment, hi 
haurà un segons torn per a tots els grups, inclòs el Govern, i un tercer torn per als 
partits proposants que ho desitgin i que encara tinguin temps. 

A continuació, dona la paraula al Partit Socialista. 

La Sra. M. José Arteaga Muñoz 

Gràcies, presidenta. Bona tarda a tots i a totes. El Grup Municipal Socialista i la 
majoria dels altres grups del plenari hem demanat celebrar aquest Ple extraordinari pel 
desconcert i la desconfiança que ha generat el Govern municipal amb la seva política 
econòmica i d’inversions als barris. Agrair-ho als grups que s’hi han sumat. 

Els grups municipals i els veïns i les veïnes de Ciutat Vella volem saber. Volem saber 
en quina situació es troben els pressupostos i les inversions del barri. Han generat 
massa dubtes, massa incerteses. Hi ha opacitat. Volem claredat, volem transparència, 
volem saber a què ens hem d’atendre. 

Senyora regidora, els grups aquí representats, els veïns i les entitats volen respostes a 
preguntes concretes. Han donat vostès indicacions de retallades en la despesa corrent 
o en les inversions als districtes? De quant és exactament el desajust al pressupost 
municipal? Quins projectes es veuran afectats? Quines retallades es faran als barris? 
Volem saber. 

Gràcies. 

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula al Partit Demòcrata. 

El Sr. Marc Rodés i Salanqueda 

Gràcies. Bona tarda a tothom. Primer de tot, com sempre que tenim l’oportunitat de 
parlar en públic, demanar la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats. 

Avui sobretot un record molt especial per en Jordi Sànchez i en Jordi Cuixart. Avui fa 
un any ells i tants altres érem davant de la conselleria d’Economia defensant la 
democràcia, la llibertat i les nostres institucions de manera pacífica, i avui ells dos, en 
Jordi Sànchez i en Jordi Cuixart, porten 339 dies a la presó injustament i sense judici, 
acusats d’un delicte inexistent. 

Però, bé, anant al tema que avui se’ns planteja, el passat mes de juliol, el Grup 
Socialista va fer públic un document elaborat pels gerents que contemplava una 
retallada de 107 milions d’euros. Davant d’aquest fet, crec que és lògic que com a 
oposició demanem explicacions al Govern. En aquell moment, hagués estat fàcil matar 
el tema. Era dir si el document era cert o era fals. Però, en canvi, ens vam trobar amb 
explicacions difuses i vagues per part del Govern municipal i un silenci absolut del 
Govern de Ciutat Vella. Tampoc vam rebre explicacions convincents al plenari 
extraordinari que es va fer a Casa Gran el 20 de juliol. Tots els grups els vam demanar 
poder tenir informació.  

Creiem que poder tenir informació és allò mínim exigible a un govern. L’oposició té dret 
a la fiscalització i els veïns tenen dret que se’ls informi sense embuts. I això que vostès 
sempre s’anaven venent com el Govern de les parets de vidre i transparència màxima. 



4 

Doncs, bé, en aquest cas vam trobar parets de formigó. És per això que avui esperem 
respostes. 

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula a Esquerra Republicana. 

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Moltes gràcies, presidenta. Jo, per no repetir el que s’ha comentat, tan sols dir que 
avui fa un any que vam sortir al carrer a defensar la democràcia, i un any després 
seguirem sortint al carrer tot el que calgui. Vam sortir al carrer dient «votarem» i vam 
votar, vam guanyar, i ara caldrà implementar-ho, que costarà molt. 

Jo em sumo a les paraules que han dit els meus companys, i tan sols afegiria que 
aquest plenari jo me’l plantejo que vostès, el Govern, tenen una oportunitat de donar 
explicacions i de deixar clar què és el que està passant. I, sí, sabem que està passant 
alguna cosa, el que no sabem és quina és la magnitud de la tragèdia del que passarà. 
Se senten molts rumors, i, per tant, caldria que vostès comencessin a fer un exercici 
de responsabilitat i a fer efectives aquelles promeses de les parets de vidre i de la 
transparència i de tot allò que prometien ara fa uns quants anys. 

Al plenari del mes de juny a Casa Gran, Alfred Bosch va preguntar a Gerardo Pisarello 
si hi havia partides que patirien retallades fruit d’una menor recaptació dels ingressos 
previstos, perquè ja hi havia aquell rum-rum en els carrers, que deien això, que es 
retallaria i que d’aquella situació sanejada que hi havia als comptes de Casa Gran es 
passaria a una tisorada impressionant. 

Doncs, bé, Gerardo Pisarello va dir que no, que no hi hauria retallades, que hi hauria 
reprogramacions d’inversions. Que, total, a vuit mesos, o a nou mesos de les 
eleccions, aquest eufemisme, bé, parla per ell mateix. Nosaltres, com no volem parlar 
d’aquest terme terminològicament, o si és aquest terme o si és l’altre, no discutirem 
sobre això, el que ens preguntem és quines reprogramacions d’inversions hi haurà. És 
a dir, volem saber quins projectes que estan programats el 2018 passaran al 2019 i 
quines accions es veuran afectades, com els veïns patiran aquestes reprogramacions 
d’inversions. 

I acabaré aquest primer torn amb una prèvia. Nosaltres som conscients que hi ha un 
augment de pressupost del 2018 respecte al 2015, que vostès diran: «No, no. Escolta, 
si estem augmentant.» Hi ha un augment de pressupost paradoxalment fruit d’una 
bombolla immobiliària, fruit d’un increment d’ingressos pels impostos de plusvàlua. 
Però també cal dir que aquest Govern, de forma irresponsable, va pressupostar en 
110 milions més respecte al pressupost inicial del 2015, una previsió que –també com 
a afegitó– fou aprovada també pel Govern socialista. 

Res més per ara. 

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula al Partit Popular. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos. Nos encontramos hoy aquí porque hace 
unos meses saltaron todas las alarmas en una ciudad, Barcelona, donde se pagan 
muchos impuestos y tasas, y todos muy altos, como para enfrentarnos a un déficit por 
la mala gestión del Gobierno de Colau. 
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Barcelona está acostumbrada al superávit en las cuentas públicas, no al déficit. Que 
salten las alarmas no significa que nos haya sorprendido a nadie, creo, y, si no, que 
levante la mano el que crea que la ciudad de Barcelona ha estado o está a salvo en 
manos de Colau. 

Barcelona se abocaba al déficit. ¿Y por qué? Pues porque entre Colau y el PSC –
gobernaban juntos en ese momento– se equivocaron, pero mucho, en el presupuesto 
de ingresos por plusvalías para este año. 

El Gobierno de la ciudad, lejos de atender a las peticiones de transparencia por parte 
del Partido Popular y del conjunto de la oposición, solo aportó confusión y opacidad. 
Todo este eclipse informativo por parte de Colau provocó un Pleno extraordinario en el 
Ayuntamiento de Barcelona donde se aprobó la creación de una comisión para 
controlar e intervenir mensualmente las cuentas municipales por parte de la oposición.  

A día de hoy –y esto fue en julio, y saltaron las alarmas en junio–, no se ha creado la 
comisión, y el Ayuntamiento sigue sin ofrecer explicaciones. Y este Pleno se ha 
convocado para eso, para que el Gobierno de Colau en el Distrito informe hoy aquí de 
los recortes que habrá en Ciutat Vella, o que puedan haber, para que esa información 
llegue a oposición y a los vecinos y para que lo arregle. Han calculado mal los 
ingresos. Han hecho una mala previsión presupuestaria entre el Gobierno y el PSC. Y 
además han disparado los gastos, sobre todo mucho los gastos superfluos e 
innecesarios. Las cuentas no pueden salir por una razón meramente matemática. Si 
entra menos dinero, hay que gastar menos o pedir prestado. Si los ingresos bajan, o 
bajan los gastos o bajan las inversiones o, si no, tendremos déficit. 

A partir del análisis que hemos detectado en el Partido Popular, a día de hoy puede 
haber en peligro inversiones…, hasta 25 millones, inversiones de barrio que 
peligrarían para 2018. Y en Ciutat Vella, para concretar, podríamos hablar del Borsí, 
de casi 2 millones de euros para reurbanizar calles del Raval sur que lo necesitan y 
mucho y la redacción del proyecto del Teatro Arnau. 

Nos preocupa también cómo ha ido alargando la puesta en marcha de la guardería 
pública de la calle Aurora en el Raval, proyecto que se aprobó en este Distrito hace 
tres años, a propuesta del Partido Popular, y que, cada vez que se les pregunta, la 
inauguración se retrasa unos cuantos meses más. 

Queremos que nos den información clara y veraz sobre las cuentas municipales de 
2018 para poner luz sobre la opacidad del Gobierno de Colau, ya que la mala 
previsión económica fue de Colau y del PSC, eso es así, pero es a Colau a quien 
corresponde dar transparencia y solución a esa situación anómala en una ciudad 
como es Barcelona. 

Gracias. 

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula al Grup Municipal de Ciutadans. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos.  

Lo que han dicho los grupos que me han precedido, estaríamos todos de acuerdo en 
que hay falta de transparencia y mucha opacidad en algo que debería ser tan normal 
como que el Gobierno nos explicara qué recortes, qué reajustes y qué 
reprogramaciones van a hacer durante este año. 
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Hoy todos los grupos, excepto la CUP, hemos pedido algo que es extraordinario, o que 
se está convirtiendo en algo extraordinario, como es pedir explicaciones sobre algo 
que ustedes, a día de hoy, aún siguen negando. O, peor aún, utilizan la semántica 
para enmascarar la realidad. 

Ustedes han dicho, y cito textualmente palabras de los diferentes concejales de 
gobierno: «No hay recortes, sino reajustes»; «no hay recortes, sino que se habían 
moderado los incrementos presupuestarios y ha habido un reajuste en el calendario»; 
«no hay recortes, hay un descenso en los ingresos del Ayuntamiento y por eso 
debemos planificar las inversiones»; «no hay recortes, hay reprogramaciones.» Todas 
estas palabras acaban diciendo que sí hay recortes. 

En sus discursos, y para no alargarme demasiado, nos llamarán alarmistas, como 
siempre y para no variar. Pero ya les digo que de alarmistas nada. Ustedes tuvieron 
una oportunidad para darnos las explicaciones y a día de hoy no nos las han dado. 
Incluso…, lo que es más grave es que han negado parte de esa realidad. 

En el mes de julio no concordaban lo que se había presupuestado con lo que se había 
ingresado, hecho al que deberían dar respuestas, no solo a los partidos de la 
oposición, sino a la ciudadanía. 

Ustedes han pasado por diferentes fases desde julio hasta ahora: negaron el 
problema; criticaron a la oposición por pedir explicaciones; negaron la mayor 
intentando explicar la situación sin mucho acierto; «qué vamos a hacer», «qué 
podemos hacer», y ya, por último, diciendo que sí que había una disminución en los 
ingresos, pero, aún así, lo han querido cambiar, utilizar la semántica para explicar este 
fenómeno.  

Así que esperamos que hoy las explicaciones sobre los recortes, las modificaciones, o 
como ustedes quieran llamarle…, nos expliquen y nos den explicación sobre qué 
inversiones y qué proyectos del Distrito se pospondrán o qué proyectos no se podrán 
hacer durante esta legislatura. 

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula a la CUP. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

Gràcies. Bé, no venim gaire preparades avui. Normalment venim aquí amb 
predisposició a fer teatre, ja ho sabeu, perquè aquí ni es vota..., són simulacres de 
votacions i de tot. Però avui ja tenim la sensació d’un teatre baratíssim, perquè 
semblem els reis blancs que es pinten de negre o la poteta aquella enfarinada del llop 
que glopeja ous. Que el PSC i el PP, amb el que van fer de canviar la Constitució una 
matinada per privilegiar els bancs davant de la població, que Ciutadans i 
Convergència, que són socis al Grup Liberal Europeu, es posin les mans al cap per 
unes suposades retallades socials, ens sembla ja una mica que al final farem riure la 
gent per no fer-la plorar. 

Però, dit això, mireu, sí, fa uns mesos que tancàvem amb superàvit el 2017 i que hi ha 
drets per cobrir i necessitats bàsiques no reconegudes, i és responsabilitat en part 
d’aquest capitalisme, que sempre tractem aquí com si fos un déu omnipotent, però en 
part és molta responsabilitat nostra per no haver-lo contradit en cap moment. 

Estem parlant de retallades? Sí, evidentment, i estem parlant de retallades 
estructurals, i no cal demanar la transparència per conèixer les xifres i desgranar-les. 
Les retallades són evidents des del principi, venen dels anteriors mandats i continuen 
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en aquest mandat: s’han multiplicat per set els desnonaments; s’han multiplicat els 
menors no acompanyats que estan al carrer; s’han multiplicat la gent que dorm al 
carrer. Per què no s’han multiplicat per set els recursos? Això és una retallada 
estructural, i és la retallada que fem aquí. 

I ara, en l’any electoral, doncs, s’ha intentat no tenir superàvit, que és una bona 
intenció, però per allò de no haver-ho intentat mai no ho hem sabut fer. I, sigui com 
sigui, els resultats són retallades. Si cal reduir el pressupost, aquelles opulències que 
caracteritzen la gestió de diner públic són un bon lloc. Recordem el Mobile i la de 
diners que donem al Mobile, al Consorci de Turisme.  

L’altre dia transcendia als diaris, per una polèmica que aquí no ens afecta del Teatre 
Lliure, que el director del Teatre Lliure s’havia posat un sou a si mateix amb diner 
públic, avalat per l’Ajuntament de Barcelona, que superava el sou de Quim Torra, l’Ada 
Colau i el Ferran Caymel junts. Ho superava realment. Com podem permetre aquestes 
coses i dir si hi ha set treballadors o quatre treballadors socials al Gòtic? És que és un 
deliri això. És que em sembla que li prenem el pèl a la gent. Jo no m’identifico amb el 
nostre grup aquí de patuleia. 

Gràcies. 

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula al Govern. 

La regidora 

Bona tarda. Jo també sumar-me a reclamar la llibertat dels Jordis. Recordar que avui 
fa un any va ser la primera intervenció a la Generalitat i el setge a la seu de la CUP. 
Des de la discrepància amb la via unilateral, reclamem també la llibertat de la gent que 
està a la presó. 

Dit això, començo. Jo em concentraré en les dades de Districte. Avançar-los també 
que, com es fa a la «propo», lliurarem la documentació als consells de barri. Ja vostès, 
també, deixin uns dies per acabar d’ajustar unes petites qüestions en el powerpoint. 

Com saben, es fa una previsió d’ingressos, a principis de mandat. Aquests ingressos 
estan basats en diferents qüestions. Una és deixar de tenir superàvit, senyor Borràs, 
és cert, cosa que hem aconseguit en els dos darrers anys, però l’altra són els 
ingressos de l’Estat, provinents de l’Estat, que generalment van creixent i que, en 
aquest cas, el Partit Popular va prorrogar la transferència als municipis, i, per una altra 
banda, la davallada de les plusvàlues, fruit també no només de l’atemptat, sinó 
principalment de l’1 d’octubre. 

Dit això, ara em centraré en capítol 1, que són les despeses de personal; capítol 2, 
que és la despesa corrent, les contractacions, i el capítol 4, que són les inversions. 

En aquest sentit, la despesa corrent ha crescut en aquest mandat un 3,6. De fet, 
aquest 2018 ha crescut 2,7% per sobre del previst, amb aportacions també de la taxa 
turística i d’altres àrees, de 5.700.000 euros a gairebé 6 milions. En aquest sentit, 
despeses a destacar: els lavabos instal·lats a la via pública; tota la feina que s’ha fet 
en el pla de xoc per combatre el tràfic de drogues; la llançadora de l’Hospital del Mar; 
el manteniment de la via pública; el conveni signat amb el col·legi d’advocats per fer 
front a les situacions d’assetjament immobiliari; tota la part de visualització 
d’apartaments turístics, i els ajuts a famílies i atenció domiciliària, que són gairebé 9 
milions d’euros. 
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En comparativa de despeses, l’increment acumulat són 16,9 milions d’euros. S’ha 
augmentat també considerablement la despesa del capítol 1, el que és personal de 
l’Administració pública, per poder ser més eficaces. 

Ara bé, vostès deien també la part d’inversió, que crec que és la part important. És cert 
que tenim 6 milions menys del que s’havia previst a inicis de mandat, hi ha coses que 
hem deixat de fer –això no els ho direm–: els equips d’atenció a la infància i 
l’adolescència, EAIA, i els pisos d’acollida per a dones, perquè no hem trobat lloc; la 
plaça Duc de Medinaceli, perquè hem estat pendents de tancar un acord amb el Port 
de Barcelona; la fase 2 del centre Sant Pere Apòstol; la plaça Antoni Maura, perquè hi 
ha un procés de participació en què ens van demanar que no es fes aquesta obra, i el 
passatge Sant Bernat, per una qüestió de calendari. 

Ara mateix hi ha vuitanta actuacions realitzades, vint en curs, i previstes per iniciar fins 
a finals de mandat: Sant Miquel, rambla del Raval, Voltes d’en Cirés, Casal de Gent 
Gran de Mestres Casals i Martorell, rehabilitació de Robador, 25-27 i el DUM 
(distribució urbana de mercaderies) del Gòtic. 

Projectes que ara mateix estan en marxa i que no tenen calendari fix: en el cas, per 
exemple, del Borsí, que era un edifici que no era propietat de l’Ajuntament abans 
d’iniciar el mandat, s’ha fet el concurs d’arquitectura i llavors ara, amb aquest concurs, 
segurament estem anant amb un calendari d’inici d’obres possible cap al 2020, igual 
que amb la Rambla, que han de començar les obres el 2019, però serà cap a mitjans 
de 2019 i encara no tenim el calendari fix. 

De moment ho deixo aquí. I encantada de respondre qualsevol dubte que hi hagi. 

La presidenta constata que encara no ha arribat l’Associació de Veïns de la 
Barceloneta. Per tant, obre el segon torn d’intervenció dels grups proposants. 

La Sra. M. José Arteaga Muñoz 

Senyora regidora, aquest ha de ser el plenari de la claredat. No més confusions ni 
tecnicismes: missatges clars. Volem saber i volem respostes ja. 

Hi ha molts dubtes i preocupacions entre els veïns i les veïnes i sobretot entre les 
entitats, que ens pregunten: «És veritat que aquesta i aquella obra es podrà fer? És 
cert les retallades de les subvencions a les entitats o en prestacions socials? Per què 
no s’ha fet gairebé res del compromès Pla de barris?» Però saben què és el més greu 
o inaudit de tot plegat? Doncs, que per poder donar una resposta clara als ciutadans i 
les ciutadanes, hem hagut de forçar un plenari extraordinari, una sol·licitud de Ple 
extraordinari que vostès no han recolzat. Ai, la transparència! I ho hem hagut de fer 
perquè, quan els hem preguntat, se’ns ha contestat amb evasives i amb una frase 
lapidària: «No hi ha retallades, hi ha reprogramacions.» I ho hem hagut de fer perquè, 
quan els ho hem preguntat, se’ns ha contestat sempre el que vostès han volgut. Molt 
bé, doncs, expliqui’ns les reprogramacions, les retallades o com li vulguin dir, però 
expliqui’ns-ho d’una vegada perquè ens tenen a tots amb l’ai al cor. 

Per sort, com que la realitat és tossuda i l’oposició tenaç, malgrat les seves 
continuades evasives, el Govern, a finals de juliol, finalment, va haver de reconèixer 
dues coses claus: que existien documents municipals de propostes de retallades que 
inclouen projectes d’obres que es proposen donar de baixa a tots els districtes; que 
aquests documents s’han fet per a alguna cosa, perquè el Govern sabia que hauria de 
retallar els seus compromisos, perquè ha fet una mala previsió dels ingressos i una 
mala gestió de les despeses. 
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Així que, malgrat no poder disposar de la informació per part seva, els socialistes no 
anàvem pas mal encaminats. Què està passant, doncs? Doncs, passa que els 
pressupostos no estaven ben fets. Es van calcular a l’alça els ingressos i a la baixa les 
despeses. Per exemple, amb els ingressos, posem el cas de l’ingrés per la plusvàlua. 
Per què Barcelona és l’únic ajuntament que, sabent que caurien les plusvàlues, va fer 
un pressupost en què indicaven que augmentaven un 33%? Per què, en comptes de 
reduir la previsió d’ingressos i planificar en relació amb una previsió ajustada, vostès 
van incrementar la previsió d’ingressos? 

A Madrid, governat per una senyora com Manuel Carmena, van retallar les previsions 
un 3,35% respecte al 2017; a Saragossa, governat per Saragossa en Comú, van 
retallar les previsions un 10%, i aquí, com que són tan fantàstics, no consulten els 
governs amics i les fan pujar un 33,62%. Felicitats. De aquellos polvos estos lodos. 

I ara parlem sobre la despesa. Les despeses de l’Ajuntament estan sent molt mal 
executades. Hi ha increments de despeses per damunt del ritme previst, de les quals 
no ens han deixat saber ni la raó concreta. Per exemple, les despeses de personal 
planificades, amb un increment d’un 3,49 l’any, ja porten un nivell d’execució per sobre 
d’un increment del 3,90%. Les transferències de capital, que són els diners, per 
exemple, dels serveis socials, s’han incrementat un 6,95 de gener a maig, mentre el 
pressupost només en preveia un 1,77. Ens diuen que hi ha un increment de despesa 
social per combatre la desigualtat, però, llavors, com és possible que hagin retallat la 
renda infantil? Ens agradaria saber-ho. Han retallat l’ajut dels nens en situació de 
pobresa, tant pel que fa a temps de suport com a quantitats. Com és possible que no 
hagin fet re per reduir el nombre de famílies en situació d’emergència «habitacional»? 
La Mesa d’Emergència Social està patint un col·lapse sense precedents, amb 370 
casos de claredat d’emergència social per ajudar des del mes de febrer. Com és 
possible que hagin construït menys habitatge públic que als darrers mandats? Mandat 
Jordi Hereu: 4.000 habitatges, i 750 és la previsió de la senyora Colau. Com és 
possible els nivells inacceptables d’augment de la violència i delinqüència? 

Per tant, escoltin, estem aquí, en aquest Ple extraordinari, aconseguit per la força de 
l’oposició, per culpa del Govern, per la seva incompetència, que ha calculat malament 
els ingressos i les despeses, per la manca de transparència dels seus responsables 
polítics, que el passat juliol van protagonitzar un espectacle lamentable amagant la 
realitat i no facilitant als ciutadans una informació comprensible i actualitzada, i per la 
necessitat d’una informació real i actualitzada i periòdica que sobretot permeti als 
ciutadans i ciutadanes i entitats conèixer les actuacions municipals previstes i sobretot 
aturades. 

Arribat a aquest punt, aquesta qüestió és principal, siguin retallades o reprogramacions 
o com vostès vulguin dir-li. Necessitem saber i volem saber quines són les actuacions 
municipals previstes, quines aturades. Creiem que és reprovable que el seu Govern 
oculti informació pública a la ciutadania en aquest punt. 

A Ciutat Vella, fent cas a la poca informació que ens ha arribat, com quedarien els 
projectes següents? Les obres del Teatre Arnau, el Casal de Gent Gran Mestres 
Casals i Martorell, Can Seixanta, la nova gespa del camp de futbol de la Barceloneta, 
els pisos per a les dones víctimes de violència de gènere, les obres de remodelació del 
terra de la Boqueria. 

Mirin, no som nosaltres els qui parlem de retallades, són vostès qui han elaborat un 
document on preveien fins a 7 milions d’euros de retallades en la inversió. I són vostès 
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a qui pertoca donar explicacions. Són vostès els que han de dir què es podrà fer, i ara 
diuen que no es podrà fer tot.  

Per això critiquem la tasca del Govern, per haver fet malament el pressupost, però 
sobretot per intentar amagar unes retallades sense donar informació a tots els 
ciutadans. 

Gràcies. 

El Sr. Marc Rodés i Salanqueda 

Abans hem parlat més de qüestions de forma, i ara m’agradaria passar més a 
qüestions de fons. És a dir, anem al pressupost. La regidora ha enumerat molt, ha fet 
tota una llista de coses que han fet, però jo crec que no ha fet massa comparativa. És 
a dir, per a l’exercici 2017 es van pressupostar 172 milions d’euros d’ingrés provinents 
de l’impost sobre plusvàlues. Per al 2018 en van pressupostar 230. És a dir, si ja 
sabien que pel cap baix els caurien 40 milions d’euros a causa de les sentències per 
les plusvàlues negatives, per què van inflar els ingressos per al pressupost del 2018? 
De veritat que no ho van veure venir? 

Com deia la consellera Arteaga, les sentències judicials que afectarien la recaptació 
d’aquest impost ja se sabien des de feia temps, i ajuntaments com els de Madrid, 
Sevilla, València o Saragossa ja van tenir en compte això per tal de pressupostar els 
seus ingressos d’una forma més prudent i ajustada a la realitat. 

Per tant, una primera conclusió que podem extreure de l’execució del pressupost és 
que es veu clarament que hi ha hagut un error en el pressupost inicial. 

Vostès segurament van insistir a fer promeses que no podrien complir, i ara això no els 
quadra per enlloc. Ja se sabia que les transaccions immobiliàries a la ciutat anirien a la 
baixa. Van pressupostar més per poder gastar més, i ara s’adonen que no poden fer 
dèficit perquè la llei els ho impedeix i ens trobem amb aquestes suposades 
reprogramacions. 

A més, pel que fa a l’execució del pressupost en data maig del 2018, això incloïa una 
desviació pressupostària. Els ingressos s’executen a la baixa i les despeses a l’alça. 
Quan passa això realment no cal ser un crac de les finances per constatar que tenen 
un gap. En qualsevol casa o en qualsevol negoci, quan preveus gastar més del que 
ingresses és que la cosa, sincerament, no pinta gaire bé. 

Les dades de l’informe de govern de maig del 2018 indicaven que els ingressos 
disminuïen en 150 milions respecte a les previsions i les despeses augmentaven en 67 
milions d’euros respecte a les previsions. Pel que fa als ingressos, hi havia una 
reducció de 100 milions, que són els ingressos per l’IBI. S’han canviat les dates en què 
es giren els rebuts per no coincidir amb l’impost als vehicles –això ho sabem– i afavorir 
les famílies. Entenem que aquí pot haver un canvi de calendari en l’impost sobre 
vehicles, però continua havent-hi una desviació de 50 milions d’euros així com també 
hi continua havent 67 milions d’euros d’excés en despesa. Són, com hem anat parlant 
per aquí, 100 milions i escaig d’euros de desviació.  

A més, com portem tota l’estona parlant, crec que tots vam veure un document intern 
de l’Ajuntament on es parlava dels projectes que quedarien afectats arran de les 
restriccions pressupostàries. Vostè n’ha enumerat alguns: el Borsí, la reforma de la 
Rambla –ha dit que passaran cap al 2020–; l’escola de músics del passeig de Sant 
Bernat per una qüestió de calendari; l’equipament per a gent gran de Mestres Casals i 
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Martorell no sé si l’ha dit o no, crec que no... Bé, segueixen havent dubtes, però 
almenys ja ens ha dit una cosa. És a dir, si haguessin fet això quan van aparèixer totes 
aquestes informacions, segurament avui no seríem aquí. 

Però és que, a més a més, hi ha temes que són de ciutat, però que també afecten 
directament o indirectament les famílies de Ciutat Vella. Per exemple, educació. En 
plena negociació del pressupost 2018 van acceptar una al·legació del nostre grup per 
tornar a la tarifació de les escoles bressol del curs 2016-2017, i finalment vam veure 
que els preus són els mateixos. 

El segon capítol d’aquest tema ve quan l’alcaldessa Colau diu que, quan la Generalitat 
retorni els diners de l’educació de zero a tres anys que deu, retornaria la quota a les 
famílies. El conseller d’Ensenyament ha dit que ho farà, que la retornarà, aquesta 
quota, però les famílies segueixen pagant més. O sigui, l’Ajuntament, que té diners, 
impacta a les famílies aquest fet, aquesta negociació entre les dues administracions. 
Ara potser entenem per què. Potser perquè no els quadren els números. 

Un altre tema: infància. La Gerència de Drets Socials li ha rebaixat el PIM del 2018 al 
2019 un 47%, segons un document filtrat i fet per la gerència. I casualment de cop 
veiem com retallen la renda de zero a setze anys, un fons d’infància que es va crear 
l’any 2015 que tenia l’objectiu de dotar les famílies que ho necessitin d’un ajut 
econòmic de 1.200 euros per any i per fill per a l’adquisició d’aliments, roba i material 
escolar. Per una banda, vostès han reduït aquesta ajuda de dotze quotes l’any a nou 
quotes l’any, i han abaixat la quota de 100 euros al mes, que és el que es donava fins 
ara, a partir del segon fill. És a dir, el primer 100 i a partir del segon menys de 100. És 
a dir que abans una família amb tres fills cobrava 300 euros al mes i ara en cobra 225, 
75 euros menys al mes i 900 euros menys a l’any. Això no és reprogramar, és retallar. 

Per no parlar del tema de la targeta «Barcelona solidària», que ha impactat 
directament en moltes famílies del districte. Aquest any hi ha hagut més sol·licituds, 
però s’han endurit les condicions, una cosa a la qual no trobem gaire el sentit. Té 
alguna cosa a veure amb tot el que estem parlant avui? 

Després altres partides que s’han retallat, com el manteniment de centres educatius, 
Pla integral d’enllumenat o el Centre d’Acollida d’Animals de Companyia. 

Nosaltres, mirin, volem treure l’aigua clara avui. El que sí sé és que hem pogut sentir el 
tinent d’alcalde Pisarello..., estar preocupat per la davallada d’ingressos, i la regidora 
Janet Sanz parlar de reprogramacions, replanificacions i diferents escenaris. Per tant, 
crec que és normal i és el nostre deure com a oposició fiscalitzar el Govern quan sobre 
l’Ajuntament de Barcelona hi sobrevolen dubtes sobre la seva capacitat financera i la 
seva solvència, quan aquesta institució havia estat sempre una de les més solvents i 
sanejades de tot l’Estat. 

Gràcies. 

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Bé, primer, agrair que vostè reconegui que hauran de passar la tisora, ni que sigui sis 
milions d’euros. A mi em sorprèn això. M’agrada, per una part. Em sorprèn, perquè en 
el plenari del Districte jo li vaig preguntar això mateix. Vostè em va fer allò que fa a 
vegades, que és traspassar la càrrega de prova a qui pregunta, dient: «No, no. No 
farem retallades. Digui’m vostè en què creu que jo retallaré.» Avui, en canvi, diu tot el 
contrari, cosa que ja agraeixo. A altres districtes, no, s’ha marejat la perdiu. Vostè en 
canvi està com assumint una part del que passarà. 
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Ho han dit els meus companys, eh?, però jo crec que és important. Hi ha un increment 
pressupostari de la plusvàlua de 190 a 230 milions, que això són uns 40 milions 
d’euros aproximadament, que no es compliran ni de lluny, un increment que era brutal, 
i la sentència del Tribunal Constitucional, que és de març del 2017, ja preveia que les 
plusvàlues dels darrers quatre exercicis són susceptibles d’haver-se de retornar i que 
estava al voltant d’uns 30 milions d’euros. S’han dit diverses ciutats. Jo em quedaria 
amb la xifra que, mentre Sevilla reduïa un 20%, Barcelona incrementava un 33%. I 
això és brutal, això és mala planificació. I això és no saber gestionar, ni preveure ni 
gestionar. 

I com que en l’aprovació dels pressupostos per moció de confiança vostès ja van 
explicitar que hi havia una voluntat de govern de no incórrer en dèficit, l’únic marge 
que ens queda –de suposar– és que algunes inversions programades, o de despesa 
corrent, bàsicament el que farà és no executar-les. 

Si tenim constància que tenim una instrucció per retallar la despesa corrent d’un 5%, 
mitjançant la seva execució, i tenint en compte que el capítol 1, de retribucions als 
treballadors i treballadores públics, no es pot tocar, el que ens preguntem bàsicament 
és com retallaran, no només reprogramant o tirant cap endavant i que ja s’ho trobarà el 
que entri a govern, sinó el fet que retallaran les transferències i ajudes a les famílies, 
com s’ha parlat, ja sigui directament o ja sigui apujant els nivells de l’accés? Retallaran 
en serveis i en qualitat en la seva prestació? Perquè, això, si les retallades són serveis 
socials, la retallada és a les necessitats de la gent. Vostès teòricament havien entrat a 
un govern per ajudar la gent, i aquí ja estan fent retallades. 

A Ciutat Vella. Vostès ens parlen d’alguna sèrie d’inexecucions, de retallades. A mi em 
preocupa especialment el de pisos destinats a les dones que han patit violència 
masclista, entre altres coses perquè és la debilitat més absoluta. Són unes dones que 
no es mobilitzaran reclamant aquests pisos. Són unes dones que la seva vida està tan 
destrossada que no podran ni queixar-se. I, per tant, com a exemple, aquest és brutal. 

Per finalitzar –se m’ha acabat el temps–, hi ha una cosa que és perniciosa, que és el 
fet que no es discutiran aquests pressupostos, o l’execució dels pressupostos, fins que 
ja haguem votat un nou consistori. O sigui, aquest patadón «pa’lante» és terrible..., 
més de vostès, eh?, venint de vostès, que havien d’obrir les portes i les finestres i 
aixecar les catifes. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Esto puede ser un caso puntual, pero la causa no es un tema puntual. La causa es 
toda una forma de hacer política. Es muchísimo más honda. Viene de la propia política 
de vivienda y urbanismo de Colau, de las inmensas y pesadas trabas administrativas 
que hay en Barcelona para iniciar o ampliar un negocio. La turismofobia, una cosa es 
paliar las consecuencias negativas que pueda tener el turismo, pero otra cosa es crear 
auténtica turismofobia. 

Las restricciones brutales a la economía, la permisividad con el top manta, que está 
ahogando la economía del distrito. Y ahora, quien quiera construir en nuestra ciudad 
que tenga que ceder un 30% para hacer vivienda pública. Si la cosa es muy bonita, 
pero, oiga, si ustedes fuesen constructores de vivienda y tuviesen que poner su dinero 
para construir pisos –que son los que construyen, los constructores, porque Colau en 
Barcelona no construye nada, y menos vivienda pública–, ¿esto os incentivaría a 
construir o haría que pensaseis construir en otras ciudades? No lo sé. ¿O los pisos 
que vendieseis serían más baratos, para hacerlos más asequibles, o cargaríais ahí 
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todo lo que estáis perdiendo sobre el 30% que tenéis que ceder al Ayuntamiento 
porque es un impuesto…? No sé, yo creo que no. Es una muy mala medida. 

Todas esas medidas asustan a las actividades económicas y de inversión, y reducen 
las operaciones de compra y venta y construcción de vivienda. Y eso hace que las 
tasas bajen, que bajen los ingresos por plusvalías, y luego nos lamentamos porque no 
hay dinero para otras cosas, como políticas sociales o inversiones de barrio. Tampoco 
ayuda que Esquerra Republicana, PSC y convergentes hayan contribuido a formar un 
pasivo oculto municipal haciendo que el Ayuntamiento de Barcelona, todos nosotros, 
asumamos elevadísimos gastos que ha de pagar la Generalitat. La línea 9, por 
ejemplo, entre construcción, remodelación, o funcionamiento de escuelas, institutos o 
guarderías, nos cuestan –al Ayuntamiento de Barcelona– 128 millones que tendría que 
estar pagando la Generalitat, no nosotros. ¿Sabéis cuanta inversión se puede hacer 
con 128 millones en una ciudad? 

Esos tres partidos, socialistas, convergentes y Esquerra Republicana, han permitido 
importantísimos recortes de la Generalitat en esta ciudad en temas de sanidad, 
educación o vivienda, y eso también disminuye la economía de la ciudad, porque todo 
está conectado. La gestión de Colau es mala, y junto con el PSC se hizo una previsión 
mala al alza de ingresos que no correspondían con la realidad. Pero también ha sido 
perversa la hipoteca que convergentes y Esquerra Republicana han colgado en 
nuestra ciudad para mantener una Generalitat gobernada por ellos. Y fatal ha sido 
también la política antieconómica de Colau, que Colau lleva tres años infringiendo a 
nuestra ciudad. Vamos, la tormenta perfecta sobre Barcelona. 

Deme una fecha, señora regidora, de la inauguración de la guardería de la calle 
Aurora del Raval, por favor, y explique el tema de las inversiones de 1.700.000 euros 
para arreglar las maltrechas calles del Raval sur, por favor. 

Gracias. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Primero, agradecerle la explicación que nos ha dado de que vamos a tener seis 
millones menos para esto, pero esto no nos consuela. De hecho, creemos que es 
escandaloso que se tengan que reducir seis millones en inversiones necesarias y muy 
útiles para este distrito, para mejorarlo, para seguir dándole fuerza a todos y a cada 
uno de los proyectos que hay en el distrito de Ciutat Vella. 

Hoy usted nos ha explicado el presupuesto, cosa que le agradezco enormemente, 
pero usted no ha sido capaz de decirme cuáles, cuánto dinero o qué proyectos se van 
a dejar de financiar al completo. Nos ha dicho alguno, nos ha enumerado algunos. 
¿Usted se compromete a que en ocho días, tal como se dice en la proposición, nos 
actualice este presupuesto, que nos diga qué inversiones no se van a hacer, o se van 
a reprogramar o como usted quiera llamarle? 

Usted hoy ha dado la cara, no como en otros distritos –eso es verdad, eso se lo 
reconozco–, que han estado mareando la perdiz. Y usted hoy ha sido clara, ha dicho 
que hay seis millones menos. Pero, todo y eso, no nos consuelan sus explicaciones, 
nos parecen poco claras y poco transparentes. Hemos hablado de diferentes ejemplos 
que han dado los otros partidos: la disminución de las plusvalías –hecho que deberían 
haber tenido en cuenta al momento de hacer el presupuesto–, que se reduce el fondo 
de menores de cero a dieciséis años, y otros tantos ejemplos –pisos de mujeres que 
han sufrido violencia que no se van a construir– y otros proyectos que creo que 
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fortalecen el distrito y fortalecen los barrios que hoy en día están en una situación que 
ya veremos cómo saldremos de ella. 

¿Usted hoy se compromete a que en ocho días, tal como dice la proposición, se nos 
libre a todos los grupos un documento en el que se encuentren detalladas todas y 
cada una de las partidas que se verán afectadas y en qué grado se van a ver 
afectadas? 

Está muy bien que ustedes lo presenten en los consells de barri. Solo faltaría que la 
ciudadanía no tuviera acceso a este informe. Pero a mí lo que me sorprende, y lo que 
creo que es necesario, es que usted hoy ha venido a decir lo que se ha hecho, y a 
veces no es solo lo que se ha hecho, sino lo que se va a dejar de hacer por esos seis 
millones, porque no se va a construir el EAIA; no va a haber pisos; a través del poco 
acuerdo que han tenido con el Puerto, no se va a remodelar la plaza del Duque de 
Medinaceli. ¿Usted sabe cuánto tiempo llevan los comerciantes pidiendo esa 
remodelación? Ya no solo para que dé acceso al puerto, sino para tener una plaza 
donde puedan hacer vida. La segunda fase de Sant Pere Apòstol tampoco se va a 
hacer; el edificio del passatge Sant Bernat tampoco se va a hacer, un acuerdo al que 
se llegó hace mucho tiempo y que a día de hoy sigue en unas condiciones 
lamentables el edificio, cayéndose a cachos. 

Entonces yo me pregunto: ¿usted, esta explicación que nos ha dado, no la podrían 
haber dado en el Pleno pasado? ¿No tenían los datos aún? ¿Siguen sin saber? 
Seguimos preguntándonos dónde está esa transparencia de la que ustedes hacen 
bandera, dónde está ese acceso a la información que ustedes tanto defienden. Dónde 
está el detalle. Hoy me sorprende que no nos hayan presentado ningún documento 
donde nos expliquen todo lo que nos ha dicho, tal como se pedía. Hoy ha faltado 
diálogo, porque ustedes han seguido escondiendo la realidad de nuestro distrito. 

Desde Ciudadanos le pedimos varias cosas, debido a esta falta de transparencia y 
opacidad en la gestión de las cuentas públicas. Cree usted una comisión de 
seguimiento donde podamos valorar todos los grupos qué podemos hacer y qué 
medidas se pueden hacer para reducir y sanear ese presupuesto que ustedes 
planificaron mal; que se presente el Plan de inversiones actualizado de los meses que 
quedan, pero no solo de este 2018, sino del 2019, y de qué proyectos se van a ver 
afectados durante esta legislatura y la que viene, porque ustedes han perjudicado a la 
próxima legislatura. Y también que nos expliquen cómo es posible que, después de 
todas las peticiones que le hemos hecho, a día de hoy no tengamos esos informes. 

Muchas gracias. 

La presidenta agraeix les intervencions i dona la paraula a la CUP. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

Gràcies. Només un apunt i un parell de preguntes molt breus. 

L’apunt, bé, tothom s’està referint als pisos per a la violència de gènere, cosa que és 
molt interessant que ens en recordem aquí avui, però ens hem passat uns quants anys 
aquí amb monogràfic de Riera Baixa, ningú va dir res quan el principal problema de 
Riera Baixa és que les dones que van a casa seva han de girar de cantonada perquè 
no poden passar per allà. Ens hem passat uns quants anys aquí oblidant-nos de la 
violència contra les dones. És interessant que avui les recordem, però l’hem oblidat 
deliberadament moltes vegades, potser perquè no és atribuïble a cap partit i perquè no 
serveix com a moneda electoralista. Però l’hem ignorat moltes vegades. De fet, si 
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estem parlant d’un augment dels delictes, el que més ha augmentat, i amb escreix, és 
la violència contra les dones i els atemptats contra la llibertat sexual. 

Després una pregunta per a tota l’oposició: si creuen honestament que aquests 
pressupostos del 2018 són la conseqüència, la causa o alguna cosa del malestar que 
hi ha a Barcelona, si creuen realment que hi ha alguna relació. El malestar que hi ha a 
Barcelona és un malestar que dura anys, que s’està agreujant i que el problema és 
una política dolenta que s’ha fet aquí i una política continuista que s’està fent. Aquest 
és el problema de Barcelona, no els pressupostos del 2018. És que aquí hi ha un 
projecte polític «genuflex» i agenollat davant d’un poder econòmic i hi ha un poder 
econòmic i uns inversors que sí que tenen un projecte per a aquesta ciutat i que l’estan 
executant tranquil·lament fa molts anys. 

I després una pregunta per al Govern: si no reconeixen que van dir que això era el final 
d’un model de governança i no reconeixen que aquest malestar és fruit precisament de 
la continuïtat d’aquest model de governança. 

Senzillament això. 

I puc parlar un moment o...? Bé, m’agradaria parlar un moment del CAP del Raval 
Nord. Aquí, al segle XIX, quan no s’havien formulat ni l’anarquisme ni el socialisme, ja 
hi havia la lluita de classes al Raval. Tant és així que l’Ildefons Cerdà va fer un cens de 
població i l’esperança de vida d’un obrer del Raval era de vint-i-quatre anys, era 
semblant a la revolució neolítica, no? I en aquest context, hi havia un corrent molt 
innovador a les revistes de medicina que es deia l’higienisme.  

L’higienisme ha sigut una revolució per a totes les nostres societats, avui en dia no el 
recordem, però és molt important. Gràcies a l’higienisme tenim dutxes a casa, tenim un 
control dels aliments, de l’aigua, tenim clavegueram públic, tenim tota una sèrie de 
coses que abans no teníem. I aquest corrent de pensament va arribar ràpidament..., 
bé, això ho devem al Pasteur. Avui que dieu tots: la Colau, la Colau. La Colau no és 
ningú. La Colau aquí no hi és. Aquí hi ha un equip de govern i aquí no hi ha cap Colau. 
No sé si ells es creuen que tenen un líder i posen una foto a la papereta, n’hi ha prou 
que anem darrere i els alimentem la bogeria també els altres. Aquí no hi ha cap Colau. 
I aquest senyor que es deia Pasteur, que tampoc era cap Colau, que era un senyor 
que tenia uns científics que l’havien precedit i uns altres que..., van descobrir que els 
bacteris eren una qüestió col·lectiva, que no entenien de proletariats i burgesia, i va 
descobrir que una societat immunològicament sana era l’única manera de ser una 
societat que no contrau malalties, i que és igual si el ric no té una casa bruta, perquè, 
si el pobre la té, el ric se n’acabarà perjudicant. 

Doncs, aquest moviment, l’higienisme, un segle després era un moviment racionalista. 
Un segle després, el 1938, també inspirats pel racionalisme, la Generalitat republicana 
va fundar l’hospital antituberculós, que tothom coneixem on està instal·lat al Raval, al 
CAP Raval Nord, ja amb l’anarquisme i el socialisme formulats i amb les bombes nazis 
i feixistes caient per sobre Barcelona. Bé, doncs, l’any 1992 –també molt transcendent 
en aquest districte–, s’hi va fer una reforma i es va declarar patrimoni. Molt interessant 
–tenia un apunt per aquí–, el racionalisme arquitectònic deia una cosa així com que «la 
ciutat té una pell que és una pell vital»... No sé si ho trobaré; a més, està en català 
antic. És molt bonic, perquè diu que és un organisme dinàmic, la ciutat, que està fet 
d’edificis que neixen, viuen i moren, i que només pot estar congelada en el temps –que 
és molt bonic– quan una societat considera oportú protegir un sol d’aquests edificis. 



16 

Doncs, ara aquest edifici, aquest hospital antituberculós, que és el CAP del Raval 
Nord, està completament congelat en el temps, d’acord amb l’esperit de la gent que el 
va fundar. I hi ha unes treballadores allà en condicions molt precàries, que realment 
s’estan queixant des de fa molt temps, ignorades per tothom. 

I suposo que estic acabant el temps i sintetitzo. Necessitem com l’aire que respirem un 
CAP Raval Nord en condicions dignes per a les treballadores i per al veïnat. 

Gràcies. 

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula al Govern. 

La regidora 

Gràcies. Jo dir que m’encantaria poder donar més explicacions. És veritat que en cinc 
minuts..., si ens haguessin donat més temps la Junta de Portaveus, doncs, si hagués 
tingut més temps, hauria pogut explicar més. 

Per repetir, hi ha diferents fonts d’ingressos per part d’un ajuntament: unes són les 
plusvàlues –i és una perversitat, estic d’acord amb vostè, senyor Borràs, però ho són–, 
unes plusvàlues que han caigut no perquè hi havia una previsió, senyora Jiménez, 
sinó perquè hi ha hagut un 1 d’octubre amb una repressió brutal per part del Govern 
que és del seu partit, que va escampar una imatge al món de Barcelona que va fer que 
molts inversors es retiressin, malgrat nosaltres no volem que hi hagi aquestes 
compravendes a la ciutat de Barcelona; l’altra són els ingressos previstos per part de 
l’Estat, que quan el seu partit estava al Govern va reduir, va congelar; i l’altra 
possibilitat que hi ha és augmentar els impostos dels que tenim competències la ciutat 
de Barcelona. 

I, per tant, els convido a tots a votar unes noves ordenances fiscals. 

He dit quins són els sis projectes que estaven previstos en el Pla d’inversions inicials i 
que finalment no es faran. Això no vol dir..., que hem fet 22 milions d’inversió en 
compra d’habitatge al Districte de Ciutat Vella. Hi ha equipaments com Borsí, Can 
Seixanta, Segle XX, que no eren propietat de l’Ajuntament i que ja ho són, i que 
igualment tiren endavant aquests projectes, igual que el projecte de la Rambla, igual 
que d’altres, però, quan vulguin, com que els donarem la documentació, ho parlem 
sense cap problema. 

La presidenta comunica que encara els queda temps d’intervenció al Partit Socialista i 
al Partit Popular, i uns segons a Ciutadans.  

La Sra. M. José Arteaga Muñoz 

Tenim manca de transparència, tenim la mala gestió del pressupost i volem la 
informació actualitzada dels projectes retallats. 

Ciutat Vella no necessita més retallades, perquè prou retallada ja està Ciutat Vella. 
Senyors, s’ha demostrat un cop més que vostès no saben governar. Aquesta ciutat els 
queda una mica gran. A la vista està que a Ciutat Vella en aquest moment ens han 
pujat més d’un 50% els robatoris amb violència. 

Gràcies. 
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La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Señora regidora, habla usted de ingresos, yo le voy a hablar de gastos. ¿Recuerdan 
ustedes el Pleno de marzo de este año, de 2018? En ese Pleno pedí información 
sobre el desorbitado aumento de la plantilla del Distrito, un aumento de 1 millón de 
euros –1 millón de euros–, y no para inspectores o puestos que realmente fueran 
necesarios, no. No se sabe. Se han gastado ustedes el 20% de los recortes que va a 
sufrir Ciutat Vella en pagar a amigos sueldos del orden de 45.000 euros al año. 

Entre las contrataciones amigas y las subvenciones amigas imagino que deben 
completarse los recortes que nos tocarán al Distrito. Le recuerdo, señor Rabassa, ya 
que se ríe tanto, que, en vez de contestarme con transparencia y normalidad a mi 
pregunta sobre el aumento de la plantilla, se negaron en redondo a contestarme. 
Bueno, sí, he repasado el acta hoy, sí que me respondieron. Me respondieron que no 
me respondían. Le reto a dar explicaciones sobre este tema en el próximo Pleno 
ordinario de Ciutat Vella. Nos interesa a todos. 

Supongo que se aceptará, esta propuesta se va a aprobar, y entonces en los consejos 
de barrio se van a incluir las explicaciones y la información de los recortes en Ciutat 
Vella. Se están celebrando las comisiones de seguimiento de todos los consejos de 
barrio, se están cerrando los órdenes del día sin que este punto esté en el orden del 
día. Creo que sería lo suyo que a partir de ahora, los que quedan, se ponga. 

Y quedamos a la espera de la información que nos tienen que dar. Muchas gracias. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Bien, en cinco minutos se pueden decir muchas cosas, claras, concisas y concretas. 
Eso es lo único que le pedíamos hoy. Usted ha dicho que tirarán adelante las 
inversiones, pero no ahora. Eso significa recortar en inversión sin que la ciudadanía 
sepa ni que se pueda hablar sobre cuáles y cuáles no. 

A su incapacidad para gestionar económicamente el Ayuntamiento se le une la mala 
planificación, como le he dicho, y la absoluta falta de transparencia, que con lo que 
hoy nos han dicho ocultan aún todavía las cuentas. Es decir, las cuentas no cuadran, y 
no es por culpa de la oposición ni por las ordenanzas fiscales, sino porque ustedes no 
han sabido planificar ni prever situaciones que afectarían tarde o temprano a la 
economía del Ayuntamiento. 

Gracias. 

La presidenta especifica que aquesta proposta s’ha de votar. 

Tot seguit, informa que aquesta proposta ha estat aprovada amb els vots a favor del 
Partit Socialista, Partit Demòcrata, Esquerra Republicana, PP i Ciutadans, l’abstenció 
de la CUP i el vot en contra del Govern. 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, la presidenta agraeix la presència i la 
participació a tots els assistents i aixeca la sessió a les 18.58 hores.  

 

La secretària del Consell Vist i plau  
La presidenta 
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