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Consell Plenari  
Districte de l’Eixample 

 
25 de setembre de 2018 

 
 

ACTA núm. 4/2018 
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL PLENARI DEL 
DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 

 
A la Sala de Plens del Districte de l’Eixample de l’Ajuntament de la Ciutat de 
Barcelona, el dia VINT-I-CINC DE SETEMBRE DE 2018, s’hi reuneix el Consell del 
Districte, en sessió extraordinària, sota la presidència de la regidora de l’Ajuntament de 
Barcelona, la Ima. Sra. Trini Capdevila i Burniol. 
 
Hi concorren les senyores conselleres i els senyors consellers:  
 
Sr. Joan Rodríguez i Portell 

Sra. Laia Canet i Sarri 

Sra. Cristina Caballer i Ferrater 

Sr. Josep Lluís Soldevilla Cabau 

Sr. Xavier Ortega Codines 

Sra. Isabel Pallejà Milà 

Sr. Carles Albert Ortega Alemany 

Sr. Albert Cerrillo i Lladó 

Sr. Francesc Magrinyà Torner 

Sra. Eulàlia Corbella Cervelló 

Sra. Carme Méndez i Bota 

Sr. Jordi Matas Vilà 

Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol 

Sra. Tània Rafí i Galindo 

Sr. Albert Viladot i Solé 

Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda 

Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo 

Sr. Óscar Zayas Sadaba 

Sr. Alejandro Muñoz Mateos 

Sr. Roger Bujons i Tomàs 

Sra. Anna Serra Bienvenido 

Sr. Joan Ramon Riera Alemany 
 
assistits per la secretària del Consell del Districte, Sra. Ana García Cachafeiro, que 
certifica. 
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Hi concorre també el regidor del Districte de l’Eixample, l’Im. Sr. Gerardo Pisarello 
Prados. 
 
També hi assisteix el Regidor adscrit del Grup Municipal de Ciutadans, l’Ilm. Sr. 

Francisco Sierra López. 

Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència saluda els assistents i obre la 
sessió a les 19.03 hores, quan comença. 
 
A continuació es realitza una transcripció literal de les intervencions dels consellers i 
conselleres i regidors i regidores del Consell Plenari del Districte de l’Eixample. 
 
Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
Molt bé, doncs, molt bona tarda a totes i a tots. Benvinguts a aquest plenari 
extraordinari de l’Eixample. Aquesta convocatòria d’aquest plenari es fa perquè hi ha 
una demanda feta per tots els grups municipals de l’oposició, exceptuant la CUP. I 
tindrem un únic punt de l’ordre del dia, que és: debat i aprovació, si escau, de la 
proposició impulsada pels següents grups municipals: Grup Municipal Demòcrata, 
Esquerra Republicana, PSC, Ciutadans i el Partit Popular, sobre l’execució del 
pressupost de l’any 2018. 

Per tant, ja, sense més, començaria a passar la paraula als grups. Els vull recordar 
que, per acord de la Junta de Portaveus, tots els grups tindran –els grups proposants– 
set minuts per fer l’exposició, que se’ls poden repartir en un o dos torns, com ho 
desitgin fer; la CUP tindrà un temps de cinc minuts, i el regidor tindrà deu minuts per 
respondre. 

Per tant, ja, sense més, donaria la paraula al Grup Municipal Demòcrata, al seu 
conseller portaveu Joan Rodríguez. 

Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMPDeCAT): 
Bé, gràcies, presidenta. Vostè ho ha anunciat i crec que tots els que som aquí en som 
conscients, som aquí avui per debatre i parlar sobre una proposta d’acord que hem 
presentat quatre grups de l’oposició referent a, com s’ha fet en altres districtes, les 
informacions aparegudes relatives a les possibles retallades en les inversions a nivell 
de ciutat i també de districte. 

I som aquí, doncs, precisament per això, per demanar..., per fer un exercici de 
transparència i que se’ns expliqui quin abast tenen aquestes retallades en el nostre 
Districte i quines són les inversions que decauen. 

Com que hi ha altres grups proposants que també són signants de la proposició, jo ho 
deixaria aquí i em reservaria el temps. 

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
Molt bé. Moltes gràcies.  

Passaria la paraula, doncs, al conseller portaveu d’Esquerra Republicana, l’Eduard 
Cuscó. 

Sr. Eduard Cuscó i Puigdellívol (GMERC-AM): 
Gràcies, presidenta.  

Bé, des d’Esquerra Republicana ens vam sumar a la proposició, perquè es van fer 
públiques informacions, doncs, sobre retallades, reprogramacions, com li en vulguin 
dir, sobre inversions previstes per a aquest any i per al que queda de mandat. I quan 
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les hem demanat en alguna comissió o algun plenari, doncs, no se’ns ha facilitat cap 
documentació sobre si això era cert o no era cert. És a dir, no estem dient, en cap 
moment, que hi hagi un greu problema, diguéssim, financer, eh?, simplement que 
volem saber exactament què està passat en aquest sentit, quines evidències tenim en 
aquest sentit. Per exemple, que hi ha hagut un efecte d’una sentència del Tribunal 
Constitucional que obliga a retornar l’impost de plusvàlues dels darrers quatre anys. 
Doncs, no sabem quin abast pot tenir, no?, aquesta sentència. 

Sabem que el 30 de juny hi havia una disminució dels nivells de recaptació de l’impost 
de plusvàlues respecte a 2017, que era força important. Ara sembla que això s’ha 
reduït, en part perquè a l’entrar en marxa això del 30 per cent d’habitatge protegit, 
doncs, s’han accelerat moltes llicències i, per tant, es pot haver reduït. En tot cas, ens 
agradaria saber fins a quin punt. 

També que a 31 de maig hi havia un 12 per cent de disminució de transmissions 
patrimonials, que tot això fa indicar, doncs, que hi ha menys ingressos per plusvàlua, 
diguéssim. 

I que al tancament de juny, també, de pressupost s’havia gastat un 19 per cent del 
pressupostat, i l’any passat era un 27, no? Doncs, això semblava que la inversió era 
inferior. 

Preguntes concretes: quina pot ser aquesta reducció, finalment, si n’hi ha, no?, que 
se’ns expliqui. S’ha parlat, doncs, d’una retallada del 5 per cent en la despesa corrent. 
Ens agradaria saber si és cert. 

A Gràcia s’ha admès una reducció de 3 milions d’euros i al plenari extraordinari de 
Ciutat Vella, doncs, de 6 milions d’euros. Llavors, ens agradaria saber també, en el cas 
de l’Eixample, si hi ha una reducció –hi insisteixo, si hi és; si no hi és, perfecte per a 
l’Eixample–, doncs, quins són els projectes que queden més afectats. Per exemple, ha 
sortit a diferents mitjans de comunicació que el projecte de remodelació de la ronda 
Sant Antoni, de 4 milions i mig, podria quedar afectat. També es parlava a La 
Vanguardia del solar del Talia, que costava 6 milions i mig, que podia quedar també 
afectat. 

Volem saber quina és la reprogramació, diguéssim, amb paraules del mateix Govern, i 
quina és la recalendarització, si s’escau, d’aquests projectes. 

També recordar, bé, que el Districte de l’Eixample ha tingut un dèficit d’inversió històric 
en equipaments i això cal tenir-ho en compte a l’hora de reprogramar o reorientar les 
polítiques de ciutat i a l’hora d’invertir. 

I, per últim, també, un apunt i és que no estem dient, en tot cas, que aquest pressupost 
sigui inferior al que hi havia hagut altres anys, simplement estem dient que hi haurà 
menys diners dels pressupostats, diguéssim, dels que hi havia... Aquest any i el 
següent estava pensat que hi podien haver, doncs, n’hi haurà menys, no? 

En tot cas, estem en pressupostos expansius i, per tant, en cap cas estem parlant que 
tindrem un pressupost regressiu i on es pugui fer menys inversió en temps de vaques 
flaques, diguéssim, com va ser el pressupost 2015 o 2014, on la crisi era molt més 
potent. 

I, de moment, també ho deixaríem aquí. 

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
Molt bé. Moltes gràcies, conseller Cuscó. 

Té la paraula ara la CUP, el conseller Bujons.  

Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-PA): 
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Sí, em pensava que em tocava més tard. 

Des de la CUP som..., no vam firmar la proposta al seu moment. Considerem, doncs, 
que aquest debat es va tenir el juliol a nivell de ciutat. I tampoc estàvem en contra, 
però consideràvem que es podia vehicular d’una altra manera. 

I, al tenir també menys temps, gairebé que m’espero, doncs, a sentir les explicacions 
que es donin i ja ho comentaré al segon torn. 

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
Doncs, moltes gràcies. 

Ara té la paraula la consellera Paloma Jiménez de Parga, pel Grup de Ciutadans. 

Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
Gracias, señora presidenta. 

Sí, nosotros también hemos firmado esta propuesta para la realización de este Pleno 
extraordinario, con un afán constructivo. Créame usted, señor Pisarello. 

Creemos que este Gobierno municipal, del cual usted es primer teniente de alcalde, 
tiene la obligación de darnos explicaciones a los grupos de la oposición y sobre todo a 
todos los conciudadanos sobre si realmente va haber recortes, reprogramaciones o 
cómo quiera que ustedes los llamen. 

Han salido informaciones en los periódicos, se celebró un Pleno en Casa Gran, pero 
las cosas no han quedado claras. 

Y ustedes, señor Pisarello, llegaron a este Gobierno hablando de transparencia y de 
participación. Y entonces ahora, cuando quedan unos pocos meses para las próximas 
elecciones, tienen ustedes obligación de practicarla, porque la transparencia lleva 
aparejada la honestidad, y queremos saber si están ustedes siendo honestos con los 
ciudadanos o si, por el contrario, quieren ustedes maquillar la realidad. 

Queremos saber si estamos en números rojos y queremos saber si va a haber déficit. 
Porque cuando ustedes llegaron a este Ayuntamiento se encontraron con unas 
cuentas muy saneadas, y queremos saber qué es lo que les ha pasado. ¿Se han 
equivocado con los cálculos? Díganoslo, porque equivocarse es propio de seres 
humanos y rectificar es de sabios. 

¿Han dejado ustedes de ingresar a cuenta del impuesto de plusvalías? En fin, qué es 
lo que ha pasado y por dónde piensan ustedes meter la tijera, por favor. 

¿Qué van a hacer en nuestro Distrito, qué ajustes van a hacer? ¿Lo de la ronda de 
Sant Antoni? ¿Lo de la piscina municipal Sant Jordi, la Casa Golferichs…? O sea, se 
leen cosas, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Y tienen ustedes la obligación de 
darnos una explicación a los grupos de la oposición y sobre todo a la ciudadanía. 

Y, por el momento, no voy a decir nada más. 

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
Moltes gràcies, consellera Jiménez de Parga. 

Ara té la paraula, pel Partit Popular, el conseller Alejandro Zayas.  

Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
No, Óscar Zayas. 

Gràcies, presidenta.  
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Miri, en matèria econòmica és fàcil que ens perdem i que entre dades i contradades, 
doncs, acabem avorrint aquí a tots, entre nosaltres i sobretot el públic que ens 
acompanya avui. 

Per tant, en primer lloc, m’agradaria una mica situar on estem. El mes de juliol van 
aparèixer informacions periodístiques que parlaven d’unes possibles retallades –no li 
agrada al regidor que parli de retallades, sinó de reprogramacions, que és el 
llenguatge que fan servir– que eren de 107 milions d’euros a nivell de tota Barcelona i 
dels quals 6 milions corresponien a l’Eixample.  

Això sorgia d’un document enviat, si no estic equivocat, a les diferents gerències de 
l’Ajuntament de Barcelona en què demanaven en quins programes es podia retallar o 
reprogramar. 

Aquest document no es va negar. De fet, es va dir que estava desfasat, però no es va 
negar el contingut d’aquest document. És més, ni s’ha portat un contradocument –és a 
dir, un document que digui que aquest contingut és inexacte o fals– i tampoc s’ha 
donat o tampoc s’ha presentat una contraordre d’un document que digui a les 
gerències «escolti, això que li vam dir en aquell dia que li vam demanar retallades ara 
ja no, ja no fa falta que vostès retallin res o reprogramin res». Res d’això s’ha 
presentat. 

En allò que ens afecta al Districte, i centrant-nos en això que ens afecta al Districte de 
l’Eixample, bé, han aparegut –repetiré una mica– urbanització de la ronda Sant Antoni, 
4,5 milions; les obres de l’Escola Entença, 340.000 euros; l’ampliació del Centre Cívic 
Golferichs, i la remodelació del Centre Cívic de Sagrada Família i del Casal de Gent 
Gran. 

Paral·lelament, vam tenir coneixement que els seus càlculs del tema de l’IBI, dels 
ingressos financers per IBI i per plusvàlua eren erronis, no eren els correctes. I es va 
celebrar, finalment, un Ple extraordinari a Casa Gran on el senyor Pisarello va 
defensar la posició del Govern municipal, que bàsicament va consistir –ja em corregirà 
si m’equivoco– a atribuir totes les culpes –no sé quines culpes, perquè si 
suposadament la situació financera era tan bona, no sé quines culpes havia d’atribuir–, 
com sempre, a l’Estat espanyol, al Govern de Madrid i singularment al Partit Popular i 
també al Govern de la Generalitat. 

Miri, el fet que estiguem aquí prové dels dubtes que la seva gestió genera. Vostès 
generen dubtes. Generen dubtes quan parlen... Estem parlant de molts temes que han 
anat sorgint al llarg d’aquests tres anys de legislatura que portem, però també en 
aquest cas en l’àmbit financer o en l’àmbit pressupostari. És incorrecta la previsió que 
vostès van fer de plusvàlua i de l’IBI, i no es pot imputar a un error, vostès ja ho 
sabien, perquè ja sabien la doctrina de la plusvàlua, ja sabien els problemes que hi 
havia derivats de l’IBI. 

Miri, de l’any 2016 al 2017, 200 milions de superàvit; l’any 2017 ja va haver-hi 1,3 
milions. Què passarà el 2018? Això és el que nosaltres volem saber. Però, miri, és que 
més que res d’aquestes causes també volem anar més al fons. És que vostès són un 
fre per a l’activitat econòmica. Vostès són un fre per a l’activitat, per al creixement 
d’aquesta ciutat. No un creixement esbojarrat, no. Simplement per al creixement. Han 
posat traves administratives per iniciar negocis. Vostès van presentar un PEUAT 
especialment restrictiu en matèria hotelera, que ara estem pagant. Escolti, han reduït 
l’activitat econòmica.  

I també volem parlar d’aquest famós passiu ocult. És a dir, diguem-ne, quan 
l’Ajuntament ha fet de banc, eh?, de la Generalitat: 48 milions per a la construcció de 
l’L9, 40 milions a avançar per a les escoles bressol, 30 milions per a la construcció 
d’escoles públiques.  
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El motiu que estem aquí és la seva mala gestió. I em deixaré per al segon torn, perquè 
no sé quant em queda, presidenta.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
Li queden dos minuts i mig. 

Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
Bé, doncs, això, pararem aquí i ho deixarem per al segon torn. 

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
Molt bé.  

Doncs, ara tindria la paraula el Joan Ramon Riera, pel PSC. 

Sr. Joan Ramon Riera (GMPSC):  
Sí, més o menys ja s’ha introduït una mica el tema. Nosaltres hem demanat també 
aquest plenari, perquè es va fer públic un document del Govern que parlava de 
retallades en inversió, en concret 107 milions d’euros, 6,6 milions d’euros a l’Eixample. 
Document que el Govern no ha negat i, de fet, n’ha reconegut l’autoria i no ha 
contrarestat publicant dades i informes actualitzats. I és per això que avui demanem, 
doncs, un major control democràtic sobre el Pla d’inversions. 

I si m’ho deixa resumir en una frase, és: demanem que es faci públic el Pla 
d’inversions. Jo crec que aquesta és la gallina dels ous. Que es faci públic el Pla 
d’inversions. 

Simplement, a dia d’avui, el regidor de Districte va matissar la informació publicada 
fent servir eufemismes de reprogramacions, però en cap cas va contradir la realitat 
publicada.  

La política d’inversions s’està demostrant incerta i desconcertant, i per això avui hem 
fet dues coses. Primer, impulsar aquest plenari amb la resta de grups i, segon, fer un 
acord o participar de l’acord en la Junta de Portaveus de donar deu minuts al Govern, 
que jo crec que no és qüestió baladí, perquè ens pugui donar una resposta de qualitat, 
tal com el mateix conseller tècnic va expressar a la Junta de Portaveus. És a dir, si 
volíem una resposta de qualitat, necessitarem temps. Doncs, molt bé, ara els 
escoltem. 

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
Moltes gràcies, conseller Riera.  

Doncs, té la paraula el regidor Gerardo Pisarello.     

Sr. Gerardo Pisarello Prados (GMBC-E): 
Moltes gràcies, presidenta. 

Doncs, efectivament, aquest debat que tenim avui aquí té el seu origen en la filtració 
per part del Partit Socialista d’un dels tants documents interns que es produeixen a 
l’Ajuntament, que es generen des de les gerències. Per tant, no es tractava d’una 
instrucció a gerències, sinó de documents que es generen en les diferents gerències 
preveient possibles escenaris pressupostaris que es poden produir. Que és l’obligació 
que té de fer un govern que sigui previsor, efectivament. Però són documents interns, 
documents que, en aquest cas, estaven desfasats i un document molt concret que 
corresponia a la pitjor previsió que s’havia fet tenint en compte el que havia passat 
durant els fets d’octubre del 2017. 

Què és el que ha de fer un govern transparent? El que no s’havia fet fins ara, que s’ha 
començat a fer amb aquest Govern, que és tenir una pàgina web amb un pressupost 
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obert on cada mes es publica l’execució concreta del pressupost. Això abans no es 
feia. I es fa per primer cop aquí, i vostè, consellera, pot entrar perfectament i consultar 
aquestes dades. 

A partir d’aquestes dades, què és el que ens diuen aquestes dades i quines són les 
previsions que nosaltres tenim ara. Per tant, el tema de transparència jo crec que està 
fora de dubte. I el que tenim aquí com a dades és que no només no es produirà cap 
retallada, sinó que, globalment, ho hem dit, comparat amb el mandat anterior, la 
previsió ara és que s’acabi aquest mandat amb més de 800 milions d’euros més 
d’inversió social. Que Barcelona és un ajuntament que té la inversió social més alta de 
l’Estat ja no ho diu aquest Govern, ho diuen un munt de fonts –un munt de fonts. Que 
aquest és un ajuntament solvent, vostè ha parlat de números vermells ara. Imagini’s 
l’alarmisme que s’ha fet amb tot això. Vostè ha parlat ara, un altre cop, de números 
vermells. Doncs, acaba de sortir un informe de Fitch i un informe de Standard & 
Poor’s, que són dos agències de ràting que no es pot sospitar que estiguin en 
connivència amb aquest Govern, perquè les hem criticades per la seva actuació en 
altres ocasions. I aquestes agències de ràting diuen clarament que l’Ajuntament de 
Barcelona és un ajuntament solvent, un ajuntament que no té..., no només que és 
solvent, sinó que és segurament el més solvent de tot Europa –de tot Europa– i que el 
creixement de la despesa social s’està produint. 

Avui mateix hem informat, també, del que opina l’interventor de l’Ajuntament, que diu 
exactament el mateix; no només constata la solvència, sinó que, a més a més, diu que 
probablement s’acabarà amb superàvit. No és l’objectiu d’aquest Govern acabar amb 
superàvit. L’objectiu d’aquest Govern és eliminar en la mesura d’allò possible el 
superàvit sense generar dèficit. És a dir, tenir uns comptes equilibrats. I creiem que 
aquest 2018 anem en aquesta direcció. 

És veritat que hi ha un impost que és molt fluctuant, que és l’impost de plusvàlues, que 
havia experimentat una caiguda molt important en un moment determinat, ara s’està 
recuperant lleugerament –lleugerament. Però també és cert que estan creixent altres 
impostos, com és el cas de la recaptació, per exemple, de l’IBI. Que, per cert, el Partit 
Socialista també va dir que aquí es produïa una davallada, que no té res a veure amb 
la realitat. I, per tant, estarem més o menys amb els números que teníem previstos per 
al 2018. 

Per tant, no podem parlar en cap cas de retallades. I en el cas de l’Eixample, tampoc. 
Perquè en el cas de l’Eixample s’ha produït un creixement molt clar en tot el que han 
estat el capítol 1, el capítol 2 i el capítol 4. Globalment, s’ha produït un creixement. Per 
tant, no podem parlar de retallades. 

Què és el que podria passar?, he dit jo, que si efectivament no es compleixen les 
previsions de creixement d’alguns impostos, com el de plusvàlua, en els termes que 
teníem previstos, podrien produir-se reprogramacions. Però és que les 
reprogramacions es produeixen amb independència d’aquesta fluctuació de l’impost de 
plusvàlues. En qualsevol ajuntament permanentment hi ha reprogramacions, per raons 
tècniques, perquè s’impugna un contracte, perquè es demora una licitació. I això és 
absolutament normal i no té res a veure, efectivament, amb retallar. 

Aquí han sortit alguns exemples. La Casa Golferichs, on hi ha allotjada la Fundació Pi i 
Sunyer i de la qual són patrons diverses institucions, entre elles l’Ajuntament de 
Barcelona o la Diputació. Per tal de realitzar obres, primer hem de trobar una nova 
ubicació per a la fundació. Mentre no hi hagi nova ubicació, no poden haver-hi obres. 
Però això no és retallada, això no és... Això es reprograma en la mesura que això, 
efectivament, es pugui trobar. 

En altres casos, ha sortit el cas, per exemple, de l’Escola Entença, però això el que 
s’ha filtrat és absolutament fals. Perquè allà, fins i tot, hi ha una inversió compromesa 
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de la Generalitat que es farà, s’estan incrementant mòduls. I, per tant, el que s’ha dit 
directament no és cert –directament no és cert. 

I en altres casos, s’ha dit ronda de Sant Antoni. Ronda de Sant Antoni, el que hi havia 
en el PIM, pressupostat en el PIM, era 1 milió i mig d’euros, que és exactament el que 
es gastarà en ronda de Sant Antoni. Que en algun moment tu puguis pensar o els 
equips de l’Ajuntament puguin pensar que, conforme a l’evolució dels ingressos en 
aquell moment, aquesta inversió podria ser més alta, és possible. Però el que hi havia 
originalment, 1 milió i mig d’euros; el que acabarà sent és 1 milió i mig d’euros. 

Per tant, la realitat que tenim ara no té res a veure amb tot l’alarmisme que s’havia 
generat. Aquest és un pressupost solvent, no es generarà dèficit, farem tot allò 
possible perquè no hi hagi superàvit. Això ho avalen des de les agències de ràting fins 
a la intervenció municipal, i hi haurà un creixement claríssim en la inversió social. I això 
també es notarà, com dic, en el cas de l’Eixample. O en el millor dels casos es 
produiran reprogramacions tècniques, però en cap cas es produiran aquestes 
retallades. 

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
Moltes gràcies, regidor. 

Doncs, ara torna a tenir la paraula el conseller Joan Rodríguez. 

Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMPDeCAT): 
Gràcies, presidenta. 

Bé, mirin, escoltin, no sé massa què dir-los, la veritat. És a dir, nosaltres vam 
subscriure aquesta proposició. Jo, quan dic que no sé massa que dir-los, ho dic 
pensant en vostès que venen aquí de públic a intentar esclarir si hi ha hagut retallades 
o si n’hi haurà o si no n’hi haurà. 

Hem sentit xifres, balls de xifres, IBIs, plusvàlues... Jo els confesso que m’he mirat el 
tema, m’ho he preparat, i costa de seguir. I, per tant, aquí, jo entenc que, des de la 
seva perspectiva, tothom dona la seva versió i costa de dirimir realment qui té raó, no? 

Jo els convido que tinguin criteri propi i que no ens facin massa cas a nosaltres i que 
mirin què està passant al districte. El regidor ha parlat molt de la solvència del 
pressupost de la ciutat. No és la nostra intenció posar-la en dubte. Però aquí veníem a 
parlar de l’Eixample. I jo els convido que vostès surtin al carrer, al seu districte, que és 
l’Eixample, i mirin què està passant al districte i mirin si realment hi ha hagut una 
davallada en la inversió en aquest districte aquest mandat respecte a l’anterior. Amb 
criteri propi, sense deixar-se influir ni per nosaltres ni pel que pugui dir el regidor o 
qualsevol altre membre del consistori. 

I aquí sí que els expresso la meva modesta opinió quan els dic que sí que hi ha 
retallades, i tant que n’hi ha. Però no n’hi ha ara perquè s’hagi filtrat un document. Les 
retallades en aquest districte van començar el dia que hi va haver el canvi de govern. 
Aquell dia van començar les retallades a l’Eixample. És així. Perquè des d’aquell 
moment va passar de ser el segon districte... –recordem que és el districte més poblat 
de la ciutat–, amb el Govern Trias era el segon districte a rebre una major inversió, el 
segon del rànquing, i va caure automàticament al vuitè lloc. Si això no és una retallada, 
doncs, ara aquí podem parlar de com l’increment del decrement de l’IBI i la plusvàlua. 
Però el fet és que hem passat del segon lloc al vuitè lloc en inversió en aquest 
districte. El fet és que el Govern Trias va invertir 260 milions d’euros en l’Eixample i 
que vostès, en un document que ens han donat ara, fan una previsió de 152 milions. 
Són 90 milions d’euros menys invertits a l’Eixample en aquest mandat. Això, senyor 
Pisarello, és una retallada, no és cap reprogramació, és una retallada, diguéssim. 
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El fet és que el mandat passat es va fer la segona fase del passeig de Sant Joan, es 
va fer la primera fase de la Diagonal, es va fer la reforma de Balmes, es va fer..., altres 
obres, es va fer Calàbria, 66, es va adquirir, es va reformar i es va posar al servei del 
barri de Sant Antoni, es van engegar projectes que no havien existit mai, també de 
cohesió social, perquè no ens diguin que només vam fer pedres, es va posar en 
marxar el projecte Xeix al Fort Pienc, es va posar en marxa un projecte de reforç a la 
lectura. Es va fer el pla de xoc dels habitatges d’ús turístics, que per vostès 
segurament, i hi estem d’acord, era insuficient en aquell moment amb la dimensió que 
tenia tot allò, però es va començar a abordar el tema. No només es va fer pedra. Hi ha 
una inversió.  

I que vostè ens digui aquí, molt hàbilment, que el que puja és el pressupost en el 
capítol 1, 2 i 4... Doncs, miri, jo els ho dic perquè el regidor no ho ha dit: el capítol 1 
són despeses de personal, el capítol 2 són despeses corrents i el capítol 4 són 
despeses de subvencions i ajudes. D’això a la ciutadania, d’aquest suposat augment, 
poca cosa li arriba. 

Per això dic jo que, i creiem des del Grup Demòcrata, les retallades van començar el 
dia que vostès van accedir al Govern. I per què? Doncs, perquè –ho hem anat dient 
també al llarg d’aquest mandat– l’Eixample no ha estat mai un districte prioritari per a 
vostès. No ho ha estat –no ho ha estat. Va ser moneda de canvi d’un pacte polític amb 
el PSC. Hem tingut tres regidors al llarg del mandat, dels quals, evidentment, ni que 
haguessin volgut, però tampoc ha estat gaire el cas, haurien pogut fer gran cosa, 
perquè toca a un regidor per any. I, com aquell qui diu, només a vostès els ha 
interessat per intentar fer-hi passar el tramvia. 

Per cert, regidor Pisarello, el tramvia amb què s’havia de pagar, en tot això? Perquè, 
clar, eren molts milions d’euros –molts milions d’euros. Suposant que no hi hagi 
retallades, reconeixerem, doncs, si no hi ha retallades i teníem aquells diners, doncs, 
ara, escolti, gastem aquests diners en altres coses. Acabem de fer la reforma de 
Balmes i de l’eix de la Gran Via i la ronda Universitat, que els veïns estan desesperats 
demanant una millora de la ronda Universitat. Fem altres obres que estaven previstes 
com, per exemple, l’àrea d’esbarjo per a gossos a l’estació del Nord. Això estava 
previst. 

Vostès ens han entregat un document aquí, que l’hem tingut ara i els ho agraeixo, eh?, 
perquè, miri, sempre val més això que res i ens el podrem mirar de cara al proper 
plenari. Però, escolti, és molt curiós: obres acabades, i ens posen el Mercat del Ninot, 
que es va acabar el mandat anterior; ens posen la reforma de la Diagonal, que miri si 
estava acabada que jo recordo l’últim plenari que vaig rebre crítiques pel panot de la 
fulla... Imagini’s si estava acabat. I està aquí la Residència Francesc Layret, també se 
l’atribueixen. Però si això ja estava fet, ja estava acabat. La remodelació de l’entorn del 
Ninot. 

Escolti, vull dir... Per això els dic: surtin vostès als carrers i amb ull de ciutadans 
compromesos que són, que ho són, perquè venir avui a un plenari a les set de la tarda 
aquí demostra que ho són, doncs, observin la realitat del carrer i jutgin vostès si hi ha 
hagut o no hi ha hagut una disminució de la inversió del Govern municipal en el 
districte de l’Eixample. 

I aquest és el posicionament del Grup Municipal Demòcrata. Ja sé que ara vostè em 
farà un altre ball de xifres que ens deixarà a tots meravellats, esparverats i confosos. 
Però, escolti, hi insisteixo, sortim al carrer i mirem-ho –sortim al carrer i mirem-ho. 

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
Moltes gràcies, conseller Rodríguez. 
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Té la paraula, per Esquerra Republicana, el conseller Cuscó; li queden tres minuts, 
deu segons, conseller. 

Sr. Eduard Cuscó i Puigdellívol (GMERC-AM): 
Gràcies. No els esgotaré, eh? 

Bàsicament, des d’Esquerra Republicana tampoc posem en dubte la solvència de 
l’Ajuntament, només faltaria. El que sí que demanàvem era quins projectes, diguéssim, 
en cas que es doni que no hi ha tals ingressos en plusvàlues, quedarien descartats 
com a no prioritaris, no? S’han comentat alguns projectes que han sortit als mitjans de 
comunicació, doncs, la ronda, etcètera. I també se’ns ha passat una llista ara per al 
plenari, que ens hem anat mirant, ara la comentava el conseller Rodríguez. D’aquests 
projectes en marxa, diguéssim, quins quedarien afectats en cas que no es complissin 
aquests ingressos. 

I després també una altra pregunta seria la de per què a Gràcia es va admetre, 
diguéssim, una reprogramació de 3 milions i la Gala Pin a Ciutat Vella de 6 milions. 
Vull dir, ho van comentar els mateixos regidors i avui sembla que no. No dic que no 
m’ho cregui, eh?, però, en tot cas, no entenc per què els altres regidors comenten que 
hi haurà una reprogramació al seu districte i a l’Eixample potser no. 

Gràcies. 

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
Moltes gràcies, conseller Cuscó. 

Té la paraula la CUP, el conseller Bujons. 

Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-PA): 
Quin temps queda? 

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
Ui, el té gairebé tot perquè abans ha parlat molt poquet. Té quatre minuts, vuitanta 
segons. 

Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-PA): 
D’acord. Des de la CUP, el que dèiem abans, eh?, no enteníem molt bé la 
convocatòria d’aquest Ple o a d’altres districtes que hi han hagut ara, aquest debat ja 
va sortir al juliol i ja es va tenir. Però entenem que no està de més que se’n parli, però 
més si la setmana vinent ens hem de tornar a trobar tots amb el que seria el Ple 
ordinari. 

Entenem també, doncs, que el Govern segurament ha pecat d’informar al seu moment 
del que estava fent o de l’abast de tot plegat. Però se’n va parlar al seu moment. Però 
també entenem menys, no?, des de l’oposició... Per una banda s’ha dit que un partit 
com el PSC, que va estar participant de la preparació d’aquest últim pressupost, vingui 
amb aquest paper ara per com han anat les coses, doncs, em sembla curiós. I, d’altra 
banda, el que estem veient en el que serà el nostre primer cicle a l’Ajuntament, que 
veiem una mica des de dins, no?, com costa arrancar un mandat amb un any inicial 
d’aliances i de configuració del que es vol fer, i que veiem que aquest proper curs fa 
tota la pinta que va abocat a la guerra bruta o al debat una mica absurd, no?, de posar 
equipaments a pesos i que, bé, no creiem que sigui cap a on s’hagi d’anar. 

Dit això, qui volia tenir el titular de «Govern dels Comuns i retallades» l’ha tingut. Té un 
punt que fa gràcia. Si el posem així, no és retallar canviar coses que tens 
pressupostades al seu moment perquè has pressupostat malament. Entenem que si la 
previsió d’ingressos..., doncs, i crec que li ho vam traslladar al senyor Pisarello al seu 
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moment, ara, durant el setembre, que es poden fer moltes coses: es poden deixar de 
fer coses o es pot preveure de cara a properes ocasions de diversificar aquestes fonts 
d’ingressos, sigui tocant l’IBI, sigui ampliant impostos nous com al Port, o, si han de 
tocar coses, digues-li retallar, digues-li deixar de donar diners, doncs, podem parlar del 
Consorci de Turisme, podem parlar del Circuit de Catalunya, podem parlar del congrés 
de mòbils. I, per tant, hi han coses que fins ara no han sortit, però que convidem que 
en puguem parlar, i no si es fa una plaça menys o una escola bressol menys. 

Dit això, també lamentem que el que es demanava, entrant en el Ple, la setmana 
passada, el document que ens arribi, com aquell qui diu, avui mateix i que jo vegi en 
paper el que afecta el districte, no?, les coses que han de mirar de canviar o que 
puguem fer diferents a partir d’ara. I és això, que a la vegada és una de les tres o 
quatre coses que haurem de votar després, que se’ns hagués lliurat aquesta 
informació. 

I, per tant, bé, m’agradaria sentir alguna coseta més del que s’explica. 

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
Moltes gràcies, conseller. 

Ara té la paraula la consellera Paloma Jiménez de Parga. Li queden cinc minuts. 

Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
Muchas gracias. 

Bueno, yo, en primer lugar, quiero que el señor Pisarello no se enfade conmigo, 
porque yo le he hecho una serie de preguntas. Creo que afirmaciones he hecho pocas 
y se me pone en un tono como enfadado. Yo… Ya he empezado diciendo que quería 
que este fuera un Pleno constructivo en que se nos explicaran las cosas. Bueno, él lo 
ha explicado a su manera. Nos han pasado un papel, ciertamente, que no es el 
momento de pasarlo, en el momento en que nos sentamos aquí para mirarlo. 

Y, bueno, yo también quería hacer la pregunta que ha hecho mi compañero: ¿cómo 
pensaban ustedes pagar el tranvía?, que fue su gran promesa electoral y, por 
supuesto, no se ha cumplido. Y tantas otras cosas, porque, en fin, ustedes no digo que 
lo hayan hecho todo mal, pero, hombre, han fracasado en muchas de sus políticas. Y 
veo que aquí no están haciendo ustedes un ejercicio, en fin, de… –¿cómo se llama 
esto?, de transparencia, no–, de autocrítica, exacto. No lo están haciendo. Pero, 
bueno. 

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
Moltes gràcies, consellera. 

Ara, pel Partit Popular, té la paraula l’Óscar Zayas. 

Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
Sí, gràcies, presidenta.    

Miri, jo no he parlat, eh?, particularment ni de retallades ni números vermells ni res. No 
m’interessa... O no m’interessa... Sí que m’interessa aquest tema, però no m’interessa 
el titular que deia abans dels Comuns i les retallades. M’interessa més quina és la 
situació real i com afecta això el nostre districte, ara que ens han passat això i que, 
evidentment, jo no m’he pogut passar ni estudiar aquests documents. 

Miri, jo tinc el convenciment... 

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
Óscar, acosta’t una miqueta més. 
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Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
Sí? Ah, sí, d’acord. 

Li deia això, que no vull parlar tampoc ni de retallades ni de números vermells ni 
comentar..., entrar a una guerra de dades marejants, perquè segur que ens podríem 
aquí llançar tot tipus de dades, i no és el cas, no? 

Però jo tinc el convenciment que alguna cosa està passant. Tinc el convenciment, per 
exemple –no ha sortit abans, però jo li ho volia dir–, que aquestes reprogramacions 
una d’elles, per exemple –ho dic perquè és un tema important–, és el retard en el 
carrer Girona, en la pacificació del carrer Girona, que per a vostès era fonamental a 
principi de mandat. Això s’ha anat retardant, retardant, i ara ja no se sap quan 
l’acabarem. Això duerme el sueño de los justos, no?, que diuen. Doncs, coses com 
aquestes que a mi em permeten pensar que sí que hi ha alguna cosa i sobretot el que 
a mi m’ho permet són les seves mateixes dades.  

Miri, l’altre dia, a El Periódico, que no és això que vostès diuen «la caverna» i que tant 
li agrada parlar de la caverna, eh?, amb fonts seves va publicar les dades que vostès 
no van publicar o no van presentar el dia del plenari de Casa Gran. 

Miri, i quatre dades que no són positives. Miri, la distribució de la despesa, la previsió 
que vostès tenen del 2019 és de menys 27 milions respecte al 2018; disminució 
d’ingressos: menys 27 milions, entre 2018 respecte a 2017, i de 2019 respecte a 2018 
vostès la xifren en 9 milions menys. Això disminució d’ingressos. L’increment de 
personal, és a dir, burocràcia, això sí, això s’incrementa 30 milions més... (Veus de 
fons.) Bé. I la baixada d’inversions, que, en general, en termes generals, és de 4 
milions d’euros.    

Miri, sí, alguna cosa està passant, no vull parlar ni de números vermells ni de 
retallades, però alguna cosa està passant perquè això decreix i no creix. Penso que 
això és bastant fàcil. 

I m’agradaria..., una pregunta que és molt fàcil és dir: vostès han demanat crèdits a 
bancs relacionats amb la Unió Europea, o pensen demanar crèdits? 

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
Gràcies, conseller. Se li ha esgotat el temps. Gràcies, moltes gràcies. 

Tindria la paraula ara, pel PSC, el conseller Joan Ramon Riera. Li queden cinc minuts i 
mig. 

Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC):  
Moltes gràcies, presidenta. 

Vostè ha defensat la transparència del pressupost simplement amb la sentència 
d’«està fora de dubte». Està fora de dubte perquè vostè ho diu. Perquè el que estem 
vivim, precisament, és una crisi de confiança sobre el pressupost i sobre el Pla 
d’inversions, especialment sobre el Pla d’inversions. Només hi ha una forma, jo crec, 
cartesiana de superar aquesta crisi de confiança, que és publicant-lo. Si els documents 
que van sortir al diari eren obsolets o eren d’un escenari no previst, bé, doncs, 
publiquin els PIM vigent avui aprovat per l’últim Comitè Executiu. Publiquin-lo, cap 
problema. O per la Comissió de Govern. 

Ara, un exercici de comptabilitat creativa i una llista de la compra, que és una mica el 
que ens han facilitat avui, home, permetin que sembri el dubte. I més si vostè s’escuda 
en agències de ràting les quals vostè ha denunciat criminalment des del DESC, en 
altres èpoques, en altres etapes de la seva vida.  
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Vull dir, jo crec que la transparència més clara i més neta és fer públic el Pla 
d’inversions del districte. Perquè nosaltres, que hem compartit un any de Govern amb 
vostès, vam deixar unes coses més o menys embastades en què, diguem-ho clar, ara 
hi ha una incertesa absoluta. I en puc posar exemples.  

Per exemple –mira, ho tinc aquí–, comprarem o no comprarem algun dels deu solars 
previstos en el planejament que s’ha debatut i treballat aquí dels deu solars qualificats 
d’equipament? De moment, no sabem la resposta. Però en el Pla d’inversions n’hi 
havia un –n’hi havia un–, que era el del Talia, eh?   

Tira endavant o no tira endavant l’expropiació a la qual a la nostra etapa es va incoar 
l’expedient d’expropiació per fer el centre de serveis socials nou de Sagrada Família. 
Tira endavant o no tira endavant? Té diners o no té diners? Perquè en aquest 
document que ens han repartit, sí, home, hi ha un llistat de coses, moltes les va fer 
l’alcalde Trias, la majoria les va començar l’alcalde Hereu, eh? Però no sabem... Les 
coses que hem treballat, eh?, els darrers tres anys, diguem-ne, jo és que no sé ni si hi 
són, aquí.  

Centre de Serveis Socials de Sagrada Família, del qual deriva –deriva– l’ampliació del 
Centre Cívic Sagrada Família, l’ampliació de l’Espai de Gent Gran de Sagrada Família, 
que em consta que el conseller tècnic actual hi ha dedicat hores en aquest projecte i 
que hi està compromès. 

En podríem trobar més: casa Macaya, avinguda Roma, que n’hem parlat àmpliament 
amb el conseller Magrinyà, sobre l’avinguda Roma. Tindrem un projecte? Tindrem un 
projecte executiu a final de mandat de l’avinguda Roma? A mi, realment, m’agradaria 
veure en el Pla d’inversions, no en agències de ràting..., que el que fan és analitzar el 
pressupost executat –no ens enganyem, eh?–, les agències de ràting han llançat la 
seva valoració sobre el pressupost executat, no sobre el del 2018, eh?, que això és la 
lletra petita que vostè no ha dit. 

I, finalment, jo..., insistir, vull dir, facin públic el PIM. És curiós perquè en la lletra parlen 
de capítol 6, però aquí falta una columna –aquí falta una columna–, el capítol 6 no hi 
és. Passo plana. El capítol 6 és la inversió, és la que preveu la construcció de nous 
equipaments. Passo plana: «Comparativa de despeses tal, tal...», capítol 1, capítol 2, 
capítol 4, també faltaria el 6, no? «Dades previstes d’inversió inici de mandat: 132 
milions.» Home, jo, miri, perquè m’ho crec, perquè vostè ho diu i ho diu enfadat, i, 
llavors, com que ho diu enfadat, doncs, mira, no em queda més remei que creure-
m’ho. Però, clar, permeti’m sembrar el dubte, perquè el tinc, no perquè vulgui 
desgastar, sinó perquè, realment, com a veí i ciutadà de Barcelona, tinc el dubte de si 
realment faran el que s’estava treballant que es faria o no es farà. 

Evidentment ja ho ha dit el conseller Rodríguez, aquí hi ha un pilot d’obres fetes del 
mandat anterior. Hi ha la cosa ja gairebé grotesca que hi ha l’interior d’illa Comte 
Borrell, 305, quan vostès l’únic que van fer va ser posar la placa. Perquè portava anys 
acabat. Jo crec que el vam acabar potser nosaltres, el 2010. Vostè hi va posar la 
placa, la primavera passada, i no crec que fos gaire car posar una placa.  

Bé, jo ho deixaria aquí i si queda temps per a un tercer torn, doncs, m’agradaria poder-
lo aprofitar. 

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
Molt bé, conseller Riera. Moltes gràcies. 

Regidor... 

Sr. Gerardo Pisarello Prados (GMBC-E): 
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Sí. Conseller Riera, és que vostès van mentir, és que directament van mentir. Jo li ho 
recordo, eh?, l’alcalde Hereu va fer un dèficit de 400 milions d’euros. Mirin, vostès van 
arribar a parlar de números vermells: 400 milions d’euros de dèficit. Si més no, m’ha 
semblat més honesta la intervenció del conseller Rodríguez Portell que ho ha situat en 
un altre punt, no de retallades o no, sinó de prioritats. I vostè ha dit, per al Govern del 
senyor Trias l’Eixample era el segon dels districtes i ara no ho és. És veritat, això no li 
ho puc negar. Perquè nosaltres considerem que s’ha de fer una justícia territorial 
també i que calia reequilibrar. I per al Govern del senyor Trias va ser prioritari passeig 
de Gràcia i Diagonal i, doncs, per a aquest Govern no. 

Què és el que s’ha fet bàsicament a l’Eixample? Doncs, a l’Eixample s’ha fet educació, 
s’han fet escoles bressol, que no s’havien fet, s’han fet entorns escolars, que no 
s’havien fet, s’ha comprat habitatge social, es van comprar dos habitatges per evitar 
especulació i s’ha fomentat l’habitatge públic. Això es diuen prioritats diferents. Hi 
estem d’acord. No estem parlant de retallades, sinó de prioritats que són diferents. I 
això li ho accepto absolutament. 

Que ens hagués agradat anar més enllà? Sí que ens hagués agradat anar més enllà. 
Per això li diem al Govern de la Generalitat, jo em reuneixo, efectivament, amb el 
conseller Aragonès i li dic al conseller Aragonès: «Conseller, hem fet escoles bressol, 
però això és competència de la Generalitat. Posarà diners la Generalitat per fer més 
escoles bressol a l’Eixample sí o no?» I per això li demano al Govern de l’Estat: 
«Govern de l’Estat, transport públic.» És competència del Govern de l’Estat. Invertirà el 
Govern de l’Estat perquè no hi hagi aquest dèficit en matèria de transport públic? A mi 
m’agradaria que fos més. Però ara mateix vivim en un estat on la despesa dels 
ajuntaments no arriba al 12 per cent, quan nosaltres demanem que sigui el 25 per 
cent. 

Què és el que fem? I li ho dic també al conseller de la CUP, que ho plantejava ara, 
no?, que deia «bé, podem tocar el Port». Clar, que podem tocar el Port, i això ho 
plantejarem i ho portarem. Però podeu lluitar contra el frau fiscal? Avui ho hem 
explicat. Perquè hem anat contra les grans empreses que no pagaven, efectivament, 
impostos, hem pogut recaptar molt més del que es recaptava fins ara. Per tant, això ho 
hem fet. Però hi ha uns límits que estan allà i que no es poden plantejar. 

I ja ho dic, a mi m’hagués agradat que fos molt més del que hem fet. 

I respecte a les reprogramacions de l’Eixample, que vostès plantejaven amb tota 
justícia la qüestió de Gràcia, etcètera, nosaltres calculem que coses que no ens 
donarà temps a fer... Per exemple, jo posava l’exemple de la Casa Golferichs, no 
tenim encara el local identificat, i aquí hi havíem destinat 325.000 milions d’euros, en 
una de les previsions que nosaltres havíem fet; doncs, això no anirà aquí. L’Espai per 
a Gent Gran de Sagrada Família, 850.000 euros, però, en canvi, només ens dona 
temps a fer el projecte i les obres, en canvi, ja quedaran per al proper mandat. S’ha de 
reprogramar perquè no hi ha temps per plantejar-ho. I això són al voltant de 4 milions 
d’euros en el cas de l’Eixample. Que, ja ho dic, no són retallades, són inversions que 
no es poden, per raons tècniques, plantejar totes en els terminis en què nosaltres ho 
voldríem plantejar. Però aquesta és la realitat que tenim sobre la taula, no és cap altra. 

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
Moltes gràcies, regidor.    

Bé, ara, al regidor Rodríguez només li queden vint segons. Regidor, si els vol 
aprofitar... 

Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMPDeCAT): 
Gràcies, presidenta. 
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Miri, senyor Pisarello, jo content que..., bé content no, trist, però satisfet que almenys 
reconegui que els veïns de Diagonal-Castillejos o de Diagonal-Sicília o Sardenya, 
doncs, no són prioritaris per a vostè. Està bé saber-ho tenint en compte que és el 
regidor del districte, i que pensa que està bé que segueixin vivint en un carrer amb una 
vorera de cinquanta centímetres amb el trànsit que té. Està bé –està bé. 

Gràcies. 

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
Moltes gràcies, conseller. Ha acabat el temps. 

Té la paraula ara el conseller Cuscó, que li queden dos minuts. 

Sr. Eduard Cuscó i Puigdellívol (GMERC-AM): 
No l’esgotaré.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
Molt bé. 

Doncs, passaríem la paraula al conseller Bujons, que li queden dos minuts, vint 
segons. 

Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-PA): 
No, tampoc.  

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
Molt bé. 

Doncs, passaríem al Joan Ramon Riera, que li queden trenta segons. 

Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC):  
Sí, molt ràpid. Vostè, senyor Pisarello, insulta, però amb prou feines contesta, eh? I 
amb aquest to autoritari, bé, doncs, igual li serveix per a la seva tropa, però a la 
ciutadania jo espero que no li serveixi. 

I, finalment, ha reconegut, por hache o por be, però ha reconegut 4 milions d’euros que 
s’han reprogramat, diguem-ho fent servir el seu llenguatge, s’han reprogramat. I a què 
respon la reprogramació? Doncs, segurament, deixi-m’ho dir, a ineptitud en la gestió. 
Perquè jo estic convençut que un govern d’esquerres no és partidari... 

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
Conseller... 

Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC):  
...de les reprogramacions, eh? 

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
Conseller Riera... 

Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC):  
Si ho han acabat fent és per ineficiència, ineficàcia... 

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
Conseller Riera, se li ha acabat el temps. 

Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC):  
...incapacitat de dissenyar un pressupost realista. 
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Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
Gràcies, conseller, se li ha acabat el temps.  

Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC):  
Res més. 

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
Moltes gràcies. 

Regidor, li queda un minut i mig. 

Sr. Gerardo Pisarello Prados (GMBC-E): 
Bé, simplement, ho repeteixo, ineptitud és fer 400 milions d’euros de dèficit, eh?, això 
em sembla que és ineptitud. 

Ha quedat un tema que no s’ha aclarit que és el tema de la burocràcia, que m’ha 
dolgut, perquè burocràcia és, efectivament, més bombers, més guàrdia urbana, més 
educadors, més educadors de carrer... Això també és burocràcia, segons vostè; i per a 
mi això és millorar els serveis públics de la ciutat i per això és important. I això 
creixerà, ho repeteixo.  

Si aquí es va fer un plantejament alarmista per raons purament electoralistes que ara 
mateix no es sosté. On està el discurs dels números vermells, on està el discurs que 
disminuiria la inversió social, on està aquest discurs? Això no s’ha complert ni a la 
ciutat ni a l’Eixample, on efectivament hi ha prioritats. I a nosaltres, sí, li ho dic, 
conseller Rodríguez Portell, l’habitatge és una prioritat a l’Eixample, l’educació és una 
prioritat a l’Eixample ara mateix. Tenim una crisi molt important, i aquests veïns i 
veïnes ens importen i ens importen molt. 

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
Molt bé. 

Doncs, donaríem per acabat... (Veus de fons.) Sí, és veritat, hem de passar a la 
votació.  

Molt bé, doncs, passaríem a la votació. 

Partit Municipal Demòcrata? 

Sr. Joan Rodríguez i Portell (GMPDeCAT): 
A favor. 

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
A favor. 

Esquerra Republicana? 

Sr. Eduard Cuscó i Puigdellívol (GMERC-AM): 
A favor. 

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
La CUP? 

Sr. Roger Bujons i Tomàs (GMCUP-PA): 
Abstenció. 

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
Abstenció. 
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Ciutadans? 

Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda (GMCs): 
A favor. 

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
A favor. 

Partit Popular? 

Sr. Óscar Zayas Sadaba (GMPP): 
A favor. 

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
PSC? 

Sr. Joan Ramon Riera Alemany (GMPSC):  
A favor –a favor. 

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
Molt bé. Doncs, quedaria aprovada la proposició que van presentar en el seu dia tots 
els grups... 

Sr. Gerardo Pisarello Prados (GMBC-E): 
El Govern és abstenció. 

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
Ah, el Govern, me l’he descuidat. 

Sr. Gerardo Pisarello Prados (GMBC-E): 
Abstenció, també. 

Presidenta del Consell del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol: 
Queda igualment aprovada.  

Moltes gràcies a totes i a tots per haver vingut, a tots els consellers, també regidor. I 
convocar-los ja per al proper plenari, que serà el dijous dia 4, a l’hora habitual, que ja 
rebran, evidentment, la convocatòria. 

Moltes gràcies. 

S’aixeca la sessió a les 19.48 hores. 
 

     

             

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 


