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ACTA NÚM. 4/2018 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE 

DE LES CORTS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 

  
 

El dia 13 de setembre de 2018, a les 17.30 h, es reuneix el Consell Municipal del Districte 
de les Corts de l’Ajuntament de Barcelona a la Sala de Plens, a la plaça Comas, 18, planta 
soterrani, 1 de Barcelona, sota la presidència del senyor Francisco Sierra López, regidor-president 
del Consell del Districte, i amb l’assistència del regidor del Districte, senyor Agustí Colom Cabau; 
la regidora adscrita senyora Sònia Recasens Alsina, el regidor adscrit senyor Alberto Fernández 
Díaz; els consellers i conselleres senyors i senyores Laura Cañadas Pla, Míriam Casanova 
Domènech, Xavier Cañigueral González, Lídia Gàllego Andrés, Àngels Ventura Gol, Cristian Sais 
Fetthauer, Èric Manzano Casalins, Rodolfo Mancho Iglesias, Matías Ramón Mendiola, Antoni Coll 
Tort, Sonia Reina Sánchez, Jorge Carlos Feijóo Suñol, Jordi Castellana Gamisans, Carlos 
Hornero Sánchez, i Marc Faustino Vidal, així com el gerent del Districte, senyor Joan Cambronero 
Fernández, i assistits per la secretària, la senyora Meritxell Cusí Pérez. 
 

Excusen la seva absència els regidors i regidores adscrits senyora Montserrat Ballarín 
Espuña, senyora Eulàlia Reguant i Cura i la senyora Trini Capdevila Burniol. 

 
El president, senyor Francisco Sierra, obre la sessió extraordinària donant la benvinguda a 

tots els presents i explica que aquest Plenari s’està celebrant vista la petició de data 31 d’agost de 
2018 adreçada al Consell Plenari del Districte de les Corts i signada per 4 consellers/conselleres 
dels grups municipals de GMD, ERC i el PSC del Districte de les Corts, de conformitat amb l’article 
46.2a) de la Llei de bases del règim local, l’article 98 del Text refós de la llei municipal i de règim 
local de Catalunya, l’article 68 del Reglament orgànic municipal i l’article 35.1 de les Normes 
reguladores del funcionament dels districtes. A continuació, passa a tractar l’únic punt de l’ordre 
del dia de la convocatòria, remesa en temps i forma, punt que es transcriu a continuació: 
 
ÚNIC. PART D’IMPULS I CONTROL 

PROPOSICIÓ: El Consell Municipal del Districte de les Corts acorda: 
 

1. Instar el regidor del Districte de les Corts 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 
amb els pressupostats. 
 

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 els veïns i veïnes 
d’aquestes afectacions. 
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4. Realitzar les oportunes mesures correctores per mantenir el nivell inversor pressupostat i les 

despeses corrents pressupostades. 

 
El president, senyor Francisco Sierra, saluda els assistents i, abans de donar inici a la 

sessió extraordinària del Consell Plenari del Districte de les Corts, informa que, d’acord amb el 
nou reglament de protecció de dades, per rebre la convocatòria a les sessions del Consell han 
d’emplenar i presentar a l’Ajuntament el formulari d’autorització. Així mateix, assenyala que han 
d’autoritzar el tractament de les seves dades, atès que la sessió es grava i es difon en directe, per 
streaming, i en diferit a través de les xarxes socials, i que aquestes dades de nom i cognom i 
interès manifestat durant la sessió constaran a l’acta i se’n farà divulgació. També informa que, en 
cas que no presentin l’autorització, les dades no constaran a l’acta. A més, indica que si no volen 
ser gravats es poden situar a la zona zero de la sala, darrere del tot, a la seva esquerra. 
Finalment, comenta que, en cas que vulguin més informació, poden consultar la pàgina web de 
l’Ajuntament, i que els formularis d’autorització s’entreguen a l’entrada de la sessió.  
 

Tot seguit, recorda que els tres grups proposants tenen 8 minuts per exposar la proposició i 
cedeix la paraula a la senyora Lídia Gàllego. 

 
 La consellera Lídia Gàllego, portaveu del Grup Municipal Demòcrata, recorda que abans 

de l’estiu van saltar totes les alarmes per la notícia de possibles retallades tant en inversions com 
en despesa corrent. Expressa la seva sorpresa davant d’aquest fet, atès que l’actual Govern va 
heretar un Ajuntament amb una molt bona salut financera, per la qual cosa considera que cal fer 
un exercici de transparència absoluta i que el Govern ha de donar explicacions sobre l’actual 
situació financera del consistori. Per aquest motiu, explica que amb els grups d’ERC i el PSC han 
presentat conjuntament la proposició que avui debatran, que s’estructura en quatre punts en què 
proposen que el regidor del Districte informi de manera detallada de la situació financera i les 
seves possibles afectacions; que la informació sigui facilitada per escrit a tots els grups 
representats en el Plenari; que es lliuri aquesta informació, també, als consells de barri, i, 
finalment, que es duguin a terme les mesures correctores necessàries per mantenir tant el nivell 
inversor previst com les despeses corrents.  
 

El conseller Jordi Castellana, portaveu del Grup Municipal d’ERC, recorda que el president 
del seu grup, el senyor Alfred Bosch, en el Plenari del mes de juny va preguntar al tinent d’alcalde, 
el senyor Gerardo Pisarello, si era cert que hi havia partides que patirien retallades per una 
reducció en els ingressos previstos en el pressupost de l’Ajuntament de 2018, i explica que la 
resposta va ser que no hi hauria retallades, sinó una reprogramació d’inversions, en tot cas. En 
aquest sentit, pregunta quines reprogramacions d’inversions pot haver-hi del 2018 al 2019; quins 
projectes s’havia promès que es farien el 2018 i passaran al 2019, i si, d’acord amb la informació 
que ha aparegut als mitjans, els tres projectes de l’escola Anglesola, la reurbanització de la plaça 
del Coll de Finestrelles, al barri de la Mercè, i l’espai jove quedaran afectats.  
 

Tot seguit, constata que el pressupost del 2018 és més elevat que el del 2015 i explica que 
part d’aquest augment és conseqüència d’una bombolla immobiliària que ha provocat un 
increment dels ingressos per un impost de plusvàlua. A més, afegeix que el 2018 el Govern, d’una 
manera irresponsable, va pressupostar 110 milions més que en el pressupost inicial de 2015. 
Tenint en compte que finalment la recaptació de l’impost serà entre 30 i 50 milions d’euros inferior 
al que es va pressupostar, pregunta al Govern què pensa fer.  
 

El conseller Carlos Hornero, portaveu del Grup Municipal del PSC, subratlla que han 
demanat el Plenari extraordinari com a conseqüència del desconcert i la desconfiança que ha 
generat el Govern municipal amb la seva política econòmica, que ha comportat retallades 
d’inversions als barris de Barcelona, inclosos els de les Corts.  
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D’altra banda, assegura que la intenció del Plenari és donar l’oportunitat al Govern de 
donar respostes i explicar quins serveis es retallaran a la ciutadania. En aquest sentit, expressa la 
necessitat de tenir un govern que sigui transparent.  

 
Tot seguit, s’adreça al regidor per fer-li diferents preguntes: és cert que el Govern ha donat 

indicacions que es retalli un 5% de la despesa corrent o d’inversions que s’havien compromès a 
fer? Quina és la suma de les retallades que es faran per una mala planificació dels pressupostos 
municipals? Quins projectes es veuran afectats? I quines retallades s’executaran als diferents 
barris? 
  
  El conseller Marc Faustino, portaveu del Grup Municipal de la CUP, assenyala que tots els 
grups municipals estan d’acord amb la celebració d’aquest Ple. Considera que el que falta en 
aquesta situació és informació, transparència i claredat. Així, creu que als grups municipals els cal 
informació per saber què està passant amb les finances municipals; transparència per no alarmar 
els veïns i veïnes sobre la situació econòmica de l’Ajuntament, i claredat per saber quines 
decisions polítiques prepara el Govern i si és certa aquesta situació de reajustaments d’inversions.  
 

A continuació, explica que el Grup Municipal de la CUP ja ha dit al Govern de la ciutat que 
si cal retallar s’ha de fer en despeses innecessàries. En aquest sentit, creu que es podria retallar 
en inversions al Circuit de Catalunya o al Consorci de Turisme, i afegeix que cal enviar un 
missatge clar en clau econòmica confirmant que els projectes d’economia cooperativa, com el 
Coòpolis, no patiran cap endarreriment.  
 
 Per acabar, considera que mai no es poden retallar les polítiques socials per a la gent que 
pitjor ho està passant a la ciutat. Per tant, afirma que no acceptaran retallades en escoles bressol, 
pisos d’acollida per a dones víctimes de violència de gènere, programes d’atenció a la gent gran o 
equipaments juvenils. Tot seguit, expressa el vot favorable del seu grup a la proposició.  
 

La consellera Míriam Casanova, portaveu del Grup Municipal del PP, subratlla que es 
troben en aquesta sessió extraordinària del Consell Plenari de les Corts per la falta d’informació 
per part del Govern municipal sobre l’execució de partides, tant de despesa com d’inversió, de 
l’any 2018. Manifesta que des del mes de juliol estan instal·lats en una cerimònia de confusions 
entre les informacions del PSC i les declaracions del Govern, malgrat les peticions de 
transparència per part del Grup Municipal del PP i el conjunt de l’oposició, que van culminar en un 
Consell Plenari extraordinari a Casa Gran a finals de juliol, on es va aprovar la creació d’una 
comissió per controlar i intervenir mensualment els comptes municipals. Assenyala, però, que 
aquesta comissió encara no s’ha creat i que les dades més recents que apareixen al web de 
l’Ajuntament sobre l’execució pressupostària de l’any 2018 són amb data 31 de juliol. Per tot això, 
considera que el Govern de la senyora Ada Colau, que presumia de transparència, es caracteritza 
per l’opacitat.  

 
D’altra banda, assenyala que a menys d’un any de finalitzar el mandat, el Govern municipal 

també suspèn en gestió econòmica i pressupostària. En aquest sentit, recorda que la incorrecta 
previsió en els ingressos de l’impost de plusvàlua per a l’any 2018 ―aprovada amb el Grup del 
PSC― comporta retallades d’inversió i de despeses tant a les Corts com al conjunt de la ciutat si 
no es vol incórrer en dèficit. Per tant, constata que dels 200 milions d’euros de superàvit conjunt 
de l’any 2015-2016 es va passar a 1,3 milions d’euros el 2017. A més, assenyala que si no es fan 
retallades en despesa d’inversió, tot apunta que l’any 2018 acabarà amb dèficit.  
 

Tot seguit, posa de manifest que a partir de l’anàlisi que han fet des del seu grup municipal 
han detectat que hi ha 25 milions d’euros en inversions de barri de l’any 2018 que no es faran. 
Com a exemple més destacat que afecta les Corts, fa referència a la reforma de l’espai jove. 
 

Finalment, per tot el que ha exposat, manifesta el vot favorable del seu grup a la petició 
d’informació dels comptes del 2018.  
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La consellera Sonia Reina, portaveu del Grup Municipal de Cs, diu: «Adelantamos que el 
posicionamiento de Cs va a ser a favor de la moción presentada por ERC, el Grupo Demócrata y 
el PSC.  
 

Vamos a hacer reserva del resto del tiempo para esperar a que el señor regidor tenga a 
bien informarnos de cuál es la situación actual de los recortes para el distrito. Pero sí que 
queríamos mencionar que nos sorprende la propuesta en este momento, ahora en septiembre, 
cuando ya se celebró un Consell Plenari extraordinario en el Ayuntamiento de Barcelona en julio, y 
Cs ya solicitó una comisión de seguimiento ―como bien ha comentado la consellera del PP― con 
el traslado de documentación a todos los grupos municipales sobre la evolución de ingresos y 
ejecución de gasto, que todavía no se ha hecho; que se nos presentara de forma urgente la 
versión actualizada del Plan de Inversiones Municipal del 2018 para conocer el estado real actual 
de la planificación económica, que tampoco se nos ha facilitado la documentación; y que se 
incluyera también en esta documentación que todavía no se nos ha facilitado la información 
respecto al 2019 y 2020 para conocer cuáles son los importes económicos comprometidos para la 
próxima legislatura. Y de momento lo vamos a dejar aquí. Gracias.»  
 

El regidor del Districte, Agustí Colom, arran de les intervencions que s’han fet, assenyala 
que s’ha parlat molt poc de les Corts i que, per tant, s’han presentat pocs arguments. 

 
 En al·lusió a la intervenció de la senyora Casanova, constata que tothom té accés a les 
dades. A més, pel que fa al retret que la darrera publicació és amb data de 31 de juliol, recorda 
que tots els governs publiquen les execucions pressupostàries aproximadament un més després.  
 
 En relació amb el districte de les Corts, explica que tenien un pressupost inicial de 26 
milions: 16 milions de despesa corrent i 9,7 milions d’inversions. Posa de manifest que, tal com 
consta a l’informe d’execució amb data 31 de juliol, el pressupost actual és de 33 milions. Quant a 
la despesa corrent, de 16,3 milions d’euros, afirma que ha experimentat un lleuger augment del 
0,49%. Reconeix que aquest increment és petit perquè en despesa corrent el pressupost 
d’entrada ha de preveure pràcticament tot l’abast de l’actuació, però assenyala que en el cas de 
les inversions, les despeses de capital s’incrementen un 73% en la seva totalitat.  
 

Per tant, reitera que a les Corts la inversió no ha disminuït, sinó que ha experimentat un 
increment del 73%, i afirma que el 64% d’aquesta inversió ja s’ha dut a terme. Per tot això, 
considera que la gestió del Govern en general i en particular al districte de les Corts ha estat bona.  
 

La consellera Lídia Gàllego recorda que l’actual Govern va criticar amb molta duresa que 
l’Ajuntament tingués superàvit a l’inici del mandat, i assenyala que al juliol el seu grup va 
denunciar que l’Ajuntament començava a tenir problemes de solvència ja que, per exemple, la 
recaptació de taxes havia baixat al voltant de 10,4 milions d’euros el 2018 i els ingressos 
patrimonials havien caigut 3,6 milions, mentre les despeses de personal pujaven 5,6 milions i les 
transferències corrents, 6,62.  
 

Pel que fa a les reprogramacions que el Govern atribueix a la baixada d’ingressos en 
concepte de plusvàlues, reconeix que la disminució és certa, però afirma que el model de basar el 
creixement en aquest concepte ja està esgotat. En aquest sentit, afirma que caldrà fer ajustaments 
a la baixa en les plusvàlues perquè no es recuperen i constata que de moment ja porten 23 
milions d’euros menys de drets liquidats que el juliol de l’any passat. A més, assenyala que de 
l’execució del mes de juliol també es desprèn que la diferència entre ingressos corrents, que estan 
estancats, i l’augment de la despesa corrent fa que l’estalvi brut sigui cada cop més petit. D’altra 
banda, pel que fa als impostos locals, constata una caiguda de gairebé 36 milions.  
 

Quant a les Corts, recorda que el pressupost inicial d’inversions era de 6,5 milions, al qual 
s’aplica una reducció de 5,2 milions. Per tant, assenyala que el percentatge de variació, a la baixa, 
és de -80,3%, per la qual cosa és el districte percentualment més afectat. En relació amb això, 
pregunta què ha fet el Govern per defensar les necessitats de les Corts.  
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D’altra banda, considera que, malgrat els grans anuncis del Govern, hi ha un dubte 
raonable sobre la construcció de la nova escola Anglesola, un tema de gran importància pel que 
representa per a la comunitat educativa, els infants, el barri i el districte. Afirma que el Govern va 
ometre els acords presos en l’anterior Plenari extraordinari sobre aquest tema i que ara, després 
de tot el conflicte, pot ser que anunciï que el projecte no veurà la llum, amb la qual cosa la 
provisionalitat de Can Rosés s’instal·larà al districte. Puntualitza que estan parlant d’una inversió 
de 2,6 milions d’euros.  
 

Pel que fa a l’espai jove, que està en obres, comenta que fa la sensació que està 
absolutament aturat, i pregunta quin és el calendari i quan s’acabaran les obres. Assenyala que es 
tracta d’una inversió d’1,9 milions d’euros i d’un procés participatiu fet amb els joves. També 
pregunta per altres projectes, com la plaça del Coll de Finestrelles, la Colònia Castells o Danubi. 

 
Finalment, quant a la instrucció de reduir la despesa corrent un 5% en altres districtes, 

demana si passa el mateix amb les Corts. Afirma que el Govern ha promès coses que potser no 
podrà complir, amb la qual cosa les expectatives que s’han generat es veuran frustrades. Per tant, 
insta el Govern a dur a terme les mesures correctores oportunes per reconduir la situació actual.  
 

El conseller Jordi Castellana recorda que en la seva primera intervenció ha parlat de les 
inversions a les Corts, precisament perquè és el que s’ha de tractar en aquest Consell Plenari. 
Així, constata que s’ha parlat d’una previsible reducció dels ingressos respecte dels pressupostats, 
i recorda que l’any passat el pressupost de l’impost de plusvàlua va ser de 170 milions d’euros i 
que aquest any es va augmentar fins als 230 milions d’euros, un increment de 60 milions de cop 
que, segons les dades de què disposen, no es complirà. Per tant, com que la voluntat del Govern 
municipal ―segons el seu pressupost aprovat mitjançant el procediment de moció de confiança― 
era no incórrer en dèficit, creu que l’únic marge que queda perquè això no passi és inexecutar 
algunes inversions o despesa corrent. En aquest sentit, manifesta que, quan el que es 
pressuposta previsiblement no es complirà, es poden fer dues coses: parlar-ne obertament o 
començar a fer referència, ja des del mes de juny, a reprogramacions sense detallar cap 
informació. En relació amb això, recorda que en el Plenari del mes de juny, quan el senyor Alfred 
Bosch va fer la pregunta que han comentat anteriorment al tinent d’alcalde, el senyor Gerardo 
Pisarello va parlar de reprogramacions d’inversions. Afegeix que el mes de juliol, a la Comissió 
d’Economia i Hisenda, el gerent de l’Àrea d’Economia, el senyor Jordi Ayala, va respondre que si 
havia de parlar de partides que no s’executarien aquest any, els hauria d’ensenyar un full en 
blanc. Constata, per tant, que totes dues informacions són contradictores.  
 

Per tant, tenint en compte que com a mínim hi ha una ombra de dubte, demana que 
s’aclareixi la qüestió, ja que la responsabilitat de tots els grups, tant del Govern com de l’oposició, 
és explicar les coses tal com són. En aquest sentit, pregunta què passa amb les inversions de 
l’escola Anglesola i la reurbanització de la plaça del Coll de Finestrelles. També pregunta si és 
veritat que s’ha d’inexecutar el 5% de la despesa corrent.  
 

Per acabar, considera que enguany és especialment important aclarir aquestes qüestions 
al més aviat possible perquè el Compte General no s’analitzarà fins al pròxim mandat, ja que, 
d’acord amb els calendaris habituals, no es comença a analitzar fins al mes de juny de l’any 
següent, en aquest cas, després d’eleccions. Per tot això, considera que cal ser transparents i que 
abans que acabi el mandat han d’aclarir què està passant per poder donar una informació clara i 
precisa a la ciutadania.  
 

El conseller Carlos Hornero manifesta que el Ple ve motivat pels dubtes que la ciutadania i 
les entitats han fet arribar al seu grup durant els darrers mesos. Atès que el Govern ha respost als 
dubtes dels grups amb evasives o amb la frase «No hi ha retallades, hi ha reprogramacions», han 
hagut de demanar un Plenari extraordinari per obtenir respostes.  
 

Tot seguit, constata una dada objectiva: després que el Grup Municipal del PSC denunciés 
la situació que s’estava produint, a finals de juliol el Govern va haver de reconèixer que el 
document existia. Puntualitza que no l’ha fet el PSC, sinó que és un document que el Govern ha 
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admès que és seu, en què es proposen retallades de 107 milions d’euros per al 2018 i que retalla 
inversions a tots els districtes i totes les àrees de la ciutat.  

 
Per tant, es mostra convençut que el Govern era conscient que hauria de retallar els seus 

compromisos perquè ha fet una mala previsió dels ingressos i està duent a terme una mala gestió 
dels pagaments. En conseqüència, és el Govern qui ha d’explicar per què ha hagut de replanificar 
retallades i què pensen fer als diferents barris de les Corts. Es lamenta, però, de no haver obtingut 
cap resposta del regidor en la seva primera intervenció.  

 
A continuació, fa referència a un seguit d’accions que el Govern no explica però que els 

veïns han de conèixer. Així, afirma que els ingressos de l’Ajuntament es van calcular malament 
per intentar maquillar els comptes, i posa l’exemple de la plusvàlua. En aquest sentit, assenyala 
que l’Ajuntament de Barcelona, com la resta d’ajuntaments, sabia que l’efecte de la sentència del 
Constitucional sobre la plusvàlua del mes de març de 2017 implicaria un nou canvi en els 
ingressos del 2018. Afegeix que tots els ajuntaments van reduir les previsions, tret de l’Ajuntament 
de Barcelona, que va augmentar les previsions de la plusvàlua un 33%.  

 
A més, afirma que les despeses de l’Ajuntament també estan mal executades. Així, 

assenyala que les despeses han augmentat per sobre del ritme previst, i posa com a exemple la 
partida de personal: mentre que s’havia planificat un augment del 3,49% al llarg de l’any, el juny ja 
era del 6,95%. 

 
Al seu parer, és inadmissible que el Govern oculti informació a la ciutadania i no doni 

explicacions, per la qual cosa torna a demanar al regidor que expliqui les retallades del Govern al 
districte de les Corts. En aquest sentit, pregunta per què les obres programades per a l’espai jove 
no s’estan executant i per què no se n’ha informat els grups; per què no s’ha presentat un projecte 
executiu per a l’escola bressol Danubi, quan s’havien compromès a fer-ne una presentació abans 
de l’estiu; per què no s’està fent el projecte executiu de la tercera escala de l’edifici de 
reallotjament del carrer Entença; per què no s’ha fet res a la plaça Bederrida, quan les obres per 
crear un espai esportiu d’ús lliure haurien d’haver començat durant l’estiu, o per què els nous 
vestuaris d’Arístides Maillol encara no s’han començat.  

 
Per acabar, afirma que no és el seu grup qui parla de retallades, sinó que és el Govern qui 

ha elaborat un document on preveu 107 milions de retallades en la inversió i a qui correspon donar 
les explicacions oportunes. Per això critica que el Govern hagi fet malament un pressupost per 
intentar amagar les retallades sense informar-ne la ciutadania. Finalment, demana al regidor que 
no s’amagui i que doni les explicacions necessàries. 
  

El conseller Marc Faustino creu que no podran parlar de les Corts fins que el Govern 
informi sobre la situació del districte i espera la confirmació del regidor que els terminis de les tres 
inversions esmentades en el Plenari no variaran.  
 
 La consellera Míriam Casanova exposa que, segons les inversions que s’han aprovat a la 
Comissió de Govern fins a mitjans d’any, a les Corts el 2018 es deixen d’invertir 1,2 milions 
d’euros en l’adequació de l’espai jove, xifra que pot ser fins i tot superior, ja que a hores d’ara 
encara s’està tramitant l’aprovació inicial del projecte executiu. Alhora, manifesta que s’han retallat 
200.000 euros destinats a la reurbanització del parc de les Corts. Per tant, creu que no hi ha cap 
dubte que el districte està patint retallades. 
 

Pel que fa a les causes que han portat a aquesta situació, creu que si hi ha hagut una 
incorrecta previsió dels ingressos es deu principalment a la política econòmica, d’habitatge i 
urbanística del Govern, i en aquest sentit fa referència a les traves administratives per expansionar 
o iniciar un negoci, a la turismofòbia, a un PEUAT molt restrictiu, a la permissivitat envers el top 
manta, o a la quota del 30% d’habitatges de protecció oficial en les noves promocions. Es mostra 
convençuda que aquestes mesures espanten l’activitat econòmica a la ciutat i, per tant, acaben 
reduint les operacions de compravenda de béns immobles i, en conseqüència, la base de l’impost 
de plusvàlua.  



 

7 
 

 
 D’altra banda, considera que si el 2018 no s’han assolit uns comptes sanejats també es 
deu al fet que el Grup del PSC, el Grup Demòcrata i el Grup d’ERC hagin contribuït a constituir, 
junt amb el Grup de Govern, un «passiu ocult» municipal, és a dir, aprovar que l’Ajuntament 
assumeixi elevades despeses en nom de la Generalitat. En aquest sentit, fa referència als 48 
milions d’euros per avançar la línia 9, els 40 milions d’euros per finançar el funcionament de les 
escoles bressol municipals, o els 30 milions d’euros en construcció i reformes d’escoles i instituts.  
 

Alhora, afirma que aquests tres partits han permès importants retallades de la Generalitat 
compromeses amb el districte de les Corts, en alguns casos fa més d’una dècada, i posa els 
exemples de la residència de gent gran al carrer Benavent, la llar-residència de persones amb 
discapacitat, l’IES Europa Anglesola o la promoció d’habitatges de l’INCASÒL que havia d’anar a 
la Colònia Castells.  
 

Conclou que el Govern ha dut a terme una mala gestió i una política incorrecta, però 
considera que hi han contribuït el Grup del PSC, el Grup Demòcrata i del Grup d’ERC, tant a 
l’Ajuntament com a la Generalitat, i fa notar que són precisament els partits que han presentat la 
petició d’informació excloent-ne la resta de partits de l’oposició.  
 

La consellera Sonia Reina, portaveu del Grup Municipal de Cs, manifesta el següent: 
«Señor Colom, yo creo que las cosas son bastante más sencillas. En el último Consell de Barri de 
Les Corts este grupo municipal le preguntó, porque había vecinos que le preguntaban 
directamente por el tema de los recortes, porque estaba saliendo en prensa, le requirió para que 
explicara a los vecinos en aquel Consell de Barri de Les Corts cuánto de verdad había en las 
noticias. Su respuesta fue: “Ja saben com és la premsa”, y no dio más explicación.  
 

Hoy nos aparece el representante del PSC con el documento, que supongo que es el 
documento que se filtró a la prensa, ese misterioso documento ―tan misterioso como la tesis del 
señor Sánchez―, que podría tener a bien también compartir con el resto de grupos municipales 
en aras de la transparencia que tanto pide, y que entonces pudiéramos comprobar exactamente 
cuáles son los datos que se manejan ―como la tesis, exactamente igual―.  
 

Lo que sí que es cierto es que del programa que tenían y de las previsiones que tenían 
para el distrito de Les Corts ni se ha incrementado la escuela pública, ni se ha hecho una 
guardería pública, no tenemos un nuevo centro cívico, los parques y jardines de Les Corts están 
en un estado pésimo de conservación ―ya no es que tenemos un grave problema de limpieza, 
sino que el estado de conservación es pésimo―, no tenemos plan de equipamientos ―sí que han 
abierto un proceso para el tema del plan de equipamientos pero no está el plan de equipamientos 
y vamos a acabar el mandato sin plan de equipamientos.  
 

Y es tan fácil, lo decía al principio, como facilitar la información. Ustedes vinieron con la 
bandera de la transparencia y son el gobierno de la opacidad. Cada vez que se les ha pedido una 
información concreta son incapaces de facilitarla a los grupos de la oposición y ni tan siquiera de 
montar una comisión para que podamos ver exactamente qué es lo que ocurre, y así podamos 
entre todos ver exactamente cuáles son las cifras y dejaríamos de solicitar plenos extraordinarios. 
 

Como imagino que se va a aprobar por mayoría la moción presentada, esperamos que se 
nos dé traslado a los grupos del requerimiento.  
 

No quería acabar sin hacer mención a los tres grupos proponentes. El PSC es 
corresponsable, en todo caso, de los recortes, que no son reformulaciones, ni reajustes, ni nada, 
son recortes directamente, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y es corresponsable 
porque estaba en el Gobierno, y ahora, de una información privilegiada que tenía cuando estaba 
en el Gobierno, nos pide un pleno extraordinario y han aparecido una serie de noticias en prensa. 
Se lo dije en un pleno: bienvenido a la oposición, hacen ustedes mucho mejor trabajo en la 
oposición que en el Gobierno.  
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Y luego el Grupo Demócrata y ERC, vienen aquí pidiendo explicaciones de recortes y son 
el gobierno de los recortes. De entrada, ustedes tienen el Parlamento cerrado, y se aprobó ―y a 
ustedes les importa bien poco― en la Comisión de Sanidad la reapertura, a petición del Grupo del 
Parlament de Cs, del CUAP de Numancia y, aparte de que se abstuvieron, no votaron a favor, el 
Parlamento sigue cerrado y, por lo tanto, siguen sin llevarse a cabo esas medidas. No pueden 
venir ustedes aquí a pedir explicaciones respecto a una serie de proyectos o medidas que no se 
realizan cuando ustedes son los primeros que mienten a los vecinos, igual que mintieron con el 
tema de la residencia de Benavent. Y con esto doy por finalizada mi intervención.»  
 

El regidor del Districte, Agustí Colom, explica que en la primera intervenció ha estat breu 
perquè són els grups els que van demanar temps per debatre i van decidir que el Govern només 
tingués 5 minuts per intervenir, per la qual cosa ha de ser tan concís com pugui.  
 

Pel que fa a les acusacions que el Govern no facilita informació, respon que tenen 
l’execució pressupostària, que a més no varia gaire respecte de la del mes de juny. Assenyala que 
s’ha incrementat el pressupost en la part d’inversions, per la qual cosa difícilment s’està retallant, 
sinó que s’està invertint més.  
 
 Respon a la senyora Gàllego que en aquests moments, en l’estat d’execució de 2018 
l’estalvi brut és del 20,8%, és a dir, 5,8 punts per sobre de la xifra ideal del 15%. Creu, a més, que 
als grups de l’oposició no els importa el que pugui explicar perquè ja han emès el seu veredicte, i 
es remet a les dades, que afirma que no menteixen.  
 
 Quant al Compte General, recorda que el mes de març hi ha d’haver la liquidació 
provisional del pressupost i, per tant, tindran l’informe de l’interventor, amb la qual cosa d’aquí a 
pocs mesos es podrà veure si el que està afirmant és cert. A més, espera que quan disposin de 
les dades oficials, els grups canviïn el seu discurs en aquest sentit. 
 

En relació amb les afirmacions de la senyora Casanova, respon que en l’últim acord de 
Govern es van aprovar 635.000 euros per al parc de les Corts. Per tant, no pot dir que no es farà i 
que no té pressupost. 
 

Respecte de les afirmacions de la senyora Reina, afirma que l’únic grup municipal que està 
batallant per tenir la nova escola pública és el grup de govern, i assegura que si depengués d’ells, 
no s’hauria aprovat la cessió del terreny amb la Generalitat. Així, no entén que ara es lamentin 
quan que fa mesos que intenten impedir que es faci l’escola. Afegeix que l’escola pública 
d’Anglesola està pressupostada i se n’està fent el projecte executiu, i quan estigui enllestit, es 
licitaran les obres. Recorda que és una obra que tiraran endavant conjuntament amb la Generalitat 
i que l’Ajuntament hi aportarà un milió d’euros.  
 
 També recorda que el parc de les Corts no estava al pressupost i l’hi han afegit, que 
l’adquisició de l’edifici de la Colònia Castells no estava previst inicialment i l’han comprat, que el 
projecte de construcció del monument de la presó de les dones no era al pressupost i ara s’hi ha 
inclòs o que el pressupost de Bederrida s’ha incrementat.  
 

Pel que fa a la Biblioteca Montserrat Abelló, explica que es van trobar deficiències 
tècniques en l’espai jove, per la qual cosa van haver de posposar el procés lògic per esbrinar quin 
era el problema. Amb això, assenyala que es va haver de modificar el projecte executiu, que es va 
aprovar el mes de juliol, amb la qual és impossible que el primer certificat d’obra estigui l’any 2018. 
Reitera que disposen del projecte i que han de veure com s’encara. En tot cas, explica que els 
diners que estaven assignats a aquesta licitació es destinaran a una altra actuació i apareixeran 
en el pressupost. En aquest sentit, recorda que el pressupost és anual. D’altra banda, assenyala 
que des del primer moment que es van descobrir aquestes deficiències estructurals en l’espai 
jove, les van explicar, però insisteix que fins al mes de juliol no en van conèixer la dimensió i, per 
tant, com actuar-hi.  
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Per acabar, en relació amb el Coll de Finestrelles, respon a la resta de grups que saben 
que no estava ni pressupostat. Així, recorda que quan van fer el carrer Ardena, que sí que era en 
el pressupost, i van valorar la possibilitat de poder-lo iniciar, de la mateixa manera que van valorar 
fer el monument de la presó de dones o el parc de les Corts, i assenyala que en aquests dos 
últims casos es va veure que era factible. 
 

La consellera Lídia Gàllego, portaveu del Grup Municipal Demòcrata, veu obvi que si 
entren gairebé 36 milions menys a caixa, aquests diners s’hagin de retallar de la despesa.  

 
D’altra banda, posa de manifest que les transferències a tercers a l’Ajuntament han crescut 

20 milions, a causa principalment de l’augment de drets liquidats provinents de la Generalitat de 
Catalunya per a acció social. Per tant, respon a la senyora Casanova que les seves afirmacions 
no són certes. A més, pel que fa al Parlament, té entès que segueix el seu calendari de treball 
habitual i, per tant, no veu que hi hagi res fora del normal.  
 

Tot seguit, compara els valors absoluts d’aquest any amb el mateix període de l’any 
anterior, i dona les dades de què disposa pel que fa a les despeses de capital: maig 2017-2018, -
1,6 milions; juny 2017-2018, -30,8 milions, i juliol 2017-2018, -5 milions. Per això, considera que 
parlar de reprogramació a nou mesos de finalitzar el mandat en realitat vol dir retallar, i fa notar 
que novament ha estat tota l’oposició, tant a Casa Gran com al Districte, qui ha demanat 
explicacions i transparència en la gestió del Govern. Creu, però, que les respostes han estat 
evasives.  
 

Per acabar, agraeix el suport de la resta de grups i constata que el Govern no funciona i 
que ha dut a terme una mala gestió, que afecta greument les Corts. Per això, demana al Govern 
que dugui a terme les mesures correctores oportunes per reconduir la situació actual i que sigui 
transparent i sincer.  
 

El conseller Jordi Castellana, portaveu del Grup Municipal d’ERC, veu diferents problemes 
en les explicacions del regidor, ja que hi ha informacions que dona que no són exactament com 
les diu, o directament contràries al que diu. Així, pel que fa a la plaça del Coll de Finestrelles, 
afirma que surt al pressupost inicial de l’Ajuntament de Barcelona (al PIM, fase 2 de reurbanització 
del barri de la Mercè). Quant al tancament del mes de març, manifesta que es tracta d’un 
document de menys de deu pàgines en què no es detalla res, sinó que només serveix per saber si 
hi ha superàvit, a part del resultat pressupostari. Finalment, pel que fa a l’escola Anglesola, 
recorda que el seu grup ha votat a favor de totes les cessions pel que fa al dret de superfície que 
hi ha hagut a l’Ajuntament i, per tant, no és certa l’acusació que ho volen bloquejar. A més, 
assegura que el seu grup sempre ha batallat pel projecte d’institut escola, com han manifestat 
reiteradament.  
 

Per acabar, constata que les dades de liquidació dels ingressos estan molt allunyades de 
les pressupostades, a banda que el mercat immobiliari a Barcelona s’està estancant. Per tant, és 
fàcil que la liquidació de plusvàlues cada cop es redueixi més. Considera que en si no és una mala 
notícia, perquè vol dir que sembla que s’està posant una mica de seny en el mercat immobiliari, 
però creu que el Govern no pot presentar un pressupost i prometre coses basant-se en uns 
ingressos que varien molt i tenen una fluctuació impressionant, fet que provoca que el que s’ha 
promès no es pugui complir.  
 

El conseller Carlos Hornero, portaveu del Grup Municipal del PSC, manifesta que no són 
els grups de l’oposició els que fan acusacions de retallades, sinó que és el Govern qui les 
planifica. Així, assenyala que el document no l’ha elaborat l’oposició, sinó el mateix Govern, i 
insisteix que dona de baixa 159 projectes. Per tant, és el Govern qui ha de donar explicacions. 
Quant a les Corts, assenyala que la previsió del 2018-2019 era de 6,5 milions i que, segons el 
document del Govern, hi haurà una reducció de 5,2 milions, és a dir, gairebé un 80%.  

 
D’altra banda, afirma que els pressupostos municipals no es fan amb retrets i queixes, sinó 

amb professionalitat i solvència. Per tant, si els ingressos es planifiquen malament, encara que es 
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disposi de molts recursos, caldrà retallar projectes pensats o programats. I si les despeses 
s’executen malament, caldrà deixar serveis i programes sense executar.  
 
 Tot seguit, admet que Barcelona disposa de molts recursos, però afirma que el que cal 
discutir és com es planifiquen i com es gasten. Manifesta que el Govern mostra xifres d’inversions 
i despeses més elevades que a l’època Trias, la qual cosa no és sorprenent, però recorda que en 
l’època de l’alcalde Heure s’invertia molt més. Per tant, demana com és possible que amb tots els 
recursos que genera l’Ajuntament hagin de donar de baixa projectes compromesos amb la 
ciutadania; com pot ser que hagin construït menys habitatge públic i menys escoles bressol que 
mai, i com és possible que hagin de retallar la renda infantil. Creu que la resposta es troba en la 
incapacitat del Govern.  
 
 Finalment, es mostra convençut que, gràcies a la denúncia i al seguiment del pressupost 
per part dels grups de l’oposició, el Govern reprendrà les inversions que ha deixat aparcades. 
 

El president indica que queda aprovada amb els vots favorables de tots els grups excepte 
el vot en contra del Grup de BC la proposició següent: 

 
5. Instar el regidor del Districte de les Corts 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 
amb els pressupostats. 
 

6. 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. 
 

7. Que en els propers consells de barri a celebrar en el Districte s’informi els veïns i veïnes 
d’aquestes afectacions. 
 

8. Realitzar les oportunes mesures correctores per mantenir el nivell inversor pressupostat i les 
despeses corrents pressupostades. 

 
 Per acabar, el president, dona per finalitzat el Ple tot agraint la presència de la regidora 
adscrita Sònia Recasens, del Grup Municipal Demòcrata, i del regidor adscrit Alberto Fernández 
Díaz, president del Grup del PP. 
 

Finalitzades les intervencions i en no haver-hi més temes a tractar, el president, senyor 
Francisco Sierra, aixeca la sessió, el contingut de la qual certifico, a les 18.20 hores. 

 
 
 

Vist i plau 

El regidor president del       La secretària  
Consell del Districte     
    
 

Francisco Sierra López      Meritxell Cusí i Pérez 
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