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Caràcter: extraordinari 
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M. Magdalena Barceló Verea (GMCs) 
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Joan Sanromà Baulo (GMDBComú) 
Neus del Pilar de Haro Jarque (GMDDemòcrata) 
Núria Izquierdo Simó (GMDDemòcrata) 
Georgina Lázaro Fontanet (GMDDemòcrata) 
Sergi Sarri Camargo (GMDDemòcrata) 
Marta Alonso Izquierdo (GMDERC) 
Jordi Fexas Massanés (GMDERC) 
Àngels Boix Junyent (GMDPSC) 
Albert Deusedes Perelló (GMDPSC) 
Fernando Alcalde Pérez (GMDCs) 
David Labrador Gabriel (GMDCs) 
Josefina Macías Boada (GMDCUP) 
Neus Roca Miró (GMDCUP) 
José Antonio Calleja Clavero (GMDPPC) 
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Domingo de Guzmán Alonso Chapa (GMDBComú) 
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Gerent del Districte 
Francesc Jiménez i Gusi 
 
Secretari del Consell 
Juan Carlos Parejo Perogil 
 

Desenvolupament de la sessió 

La presidenta saluda els assistents i comunica que la present sessió només conté un 
punt en l’ordre del dia.  

Recorda que a causa del canvi de polítiques de l’Ajuntament de Barcelona s’ha 
adoptat el nou Reglament europeu de protecció de dades, la informació de la qual 
consta en la convocatòria. Adverteix que la sessió serà enregistrada i emesa en 
directe pel canal de l’Ajuntament a YouTube i la corresponent gravació es pujarà al 
web del Districte. Puntualitza que els assistents poden expressar qualsevol voluntat de 
privacitat respecte a l’enregistrament. 

Tot seguit, obre la sessió. 

Punt únic 

Proposicions/declaracions de grup 

Proposició/declaració de grup presentada pel Grup Municipal Demòcrata, Grup 
Municipal ERC i Grup Municipal PSC: 

El Consell Municipal del Districte de Sants-Montjuïc, acorda: 

Instar a la regidora del Districte de Sants-Montjuïc a informar en aquest 
Consell Plenari de forma detallada de les partides d’inversió i de despesa 
corrent que es puguin veure afectades a causa del menor volum d’ingressos 
que està liquidant l’Ajuntament de Barcelona en relació als pressupostats.  

Que tota aquesta informació sigui lliurada a tots els grups una setmana 
abans de la celebració del Consell Plenari extraordinari mitjançant un 
document on es trobin detallades cadascuna d’aquestes partides, indicant el 
seu grau d’afectació. 

En tots els consells plenaris del Districte ordinaris, fins a la finalització del 
present mandat, constarà un punt en l’apartat d’informes de govern, el 
seguiment de les partides d’inversions i despesa corrent. 

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

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, dóna l’enhorabona a la consellera 
Maria Riba per la seva recent maternitat. Pel que fa a l’ordre del dia, manifesta que 
pretén transmetre al Govern els neguits i els dubtes del veïnat i les entitats envers 
certs aspectes del districte per tal d’obtenir-ne respostes. Afirma que ha calgut 
convocar un Ple extraordinari perquè quan els grups municipals han preguntat al 
Govern en plens ordinaris o en reunions de treball, se’ls ha contestat amb evasives. 
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Tanmateix, apunta que des del juliol, el primer tinent d’alcalde ha reconegut que 
existeixen documents municipals de propostes retallades, els quals inclouen projectes 
d’obres que possiblement es donaran de baixa a tots els districtes i en totes les àrees 
de la ciutat. Indica que aquests documents s’han elaborat perquè el Govern sap que 
haurà de retallar el seus compromisos a causa d’una mala previsió dels ingressos i 
una mala gestió de les despeses. Denuncia que aquesta problemàtica es podria haver 
resolt el juliol passat mitjançant la transparència, facilitant a la ciutadania una 
informació comprensible i actualitzada per donar a conèixer les actuacions municipals 
previstes i les que quedaran aturades. 

Exposa que els ingressos de l’Ajuntament es van sotmetre a un càlcul erroni, en un 
intent de maquillar els comptes, com va ser el cas de la plusvàlua. Assenyala que 
l’Ajuntament estava al cas que l’efecte de la sentència del Tribunal Constitucional 
sobre les plusvàlues significaria un canvi en els ingressos del 2018, i que en el 
moment d’elaborar el pressupost no hi havia manera d’arreglar-ho. Critica que, en 
comptes de reduir la previsió d’ingressos i planificar amb relació a una previsió 
ajustada, aquesta previsió es va incrementar. Pregunta per què l’Ajuntament de 
Barcelona és l’únic que va elaborar un pressupost on constava un increment del 33% 
quan sabia que les plusvàlues caurien. 

Indica que, d’altra banda, s’han produït increments de despesa per damunt del ritme 
previst, dels quals no es coneix la raó concreta. A tall d’exemple, esmenta que les 
despeses de personal estaven planificades amb un increment de 3,49% sense tenir en 
compte el nou conveni laboral, mentre que el nivell d’execució supera el 3,9%. Pel que 
fa a les transferències de capital, argumenta que s’han incrementat un 6,95% entre 
gener i maig, mentre que el pressupost només preveia un 1,77%. 

Afirma que els documents sobre retallades que han transcendit inclouen 11 projectes 
del Districte de Sants-Montjuïc per valor de quasi catorze milions d’euros, com ara 
Coopolis, el Nou Orfeó de Sants, el CAI de la Marina, els equipaments del carrer de 
Roger, els equipaments per a persones sense sostre a la Zona Franca, l’Escola Can 
Maiol, la Casa de la Premsa, el carrer de Carreras i Candi, l’aportació del 5% al nou 
centre sociosanitari de Sants i unes expropiacions als àmbits de la cobertura de Sants. 
Manifesta que el Govern ha elaborat documents que preveien fins a 107 milions de 
retallades a tota la ciutat, gairebé 14 dels quals eren a Sants-Montjuïc. Acusa el 
Govern d’haver fracassat en l’elaboració dels pressupostos i d’haver intentat amagar 
les retallades als ciutadans. 

D’altra banda, reconeix que ni a l’Ajuntament ni a d’altres districtes s’ha lliurat amb 
antelació a la resta de grups un document resumit de les actuacions d’inversions al 
districte, tal com s’havia pactat a la darrera Junta de Portaveus. Agraeix el gest, el qual 
conformava l’objectiu del Ple extraordinari. En aquest sentit, lamenta que s’hagi hagut 
de convocar per aconseguir la informació. Expressa els seus dubtes respecte els 
passos a seguir de 8 dels 11 projectes susceptibles de retallades o cancel·lació. Pel 
que fa als altres tres, pregunta en quin estat es troben. Es mostra preocupat pel fet 
que 7 dels 8 projectes esmentats no s’hagin iniciat quan el mandat s’acabi. Indica que 
l’única excepció és Coopolis. Finalment, demana al Govern que no vulgui ocultar les 
retallades sota el concepte de «retards». 

El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, se suma a les felicitacions per la 
maternitat de la consellera Riba. Considera que el Ple extraordinari hauria d’haver 
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estat convocat pel Govern a causa de la notícia publicada en què s’anunciaven 
retallades. Matisa que si la informació no hagués estat correcta, només hauria calgut 
desmentir-ho, si bé s’ha intentat fer-hi front mitjançant el document entregat per a la 
present sessió, el qual agraeix. Proposa que aquest document conformi un precedent 
per a casos futurs. Fa palès que si certs projectes requerien una modificació en 
despesa corrent, només calia traslladar informació sòlida i explicacions raonables. 
Apunta que quan un govern rebat l’oposició de manera transparent i seriosa, els 
interessos ciutadans en surten beneficiats. En aquest sentit, critica que davant la 
notícia de les retallades s’ha intentat retorçar el discurs amb eufemismes per evitar 
parlar de males projeccions d’ingressos que havien de sustentar el programa i els 
compromisos d’inversions. 

Exposa que es va elaborar el programa d’inversions en funció d’una previsió 
d’ingressos que segurament no es podrà complir, i tot per evitar les acusacions que un 
govern d’esquerres generava superàvits. Informa que hi ha diverses solucions, com 
ara endeutar-se i entomar les crítiques sobre la mala gestió i la inversió de la 
tendència dels darrers anys a la reducció de deute; incórrer en dèficit, entomar les 
crítiques sobre una mala gestió davant d’una mala estabilitat pressupostària i tenir 
problemes legals; executar les retallades i entomar les crítiques sobre mala gestió; o 
elaborar un pressupost que no s’ajusta a la realitat, intentar dissimular les retallades 
amb despesa al mig de l’execució del pressupost municipal i entomar les crítiques 
sobre mala gestió i manca de transparència. Matisa que s’ha optat per l’última, cosa 
que es contradiu amb l’objectiu de transparència que es prometia en campanya 
electoral, juntament amb l’accés a l’habitatge i la participació. Opina que s’han infringit 
tots els punts. 

Demana al Govern que faci un acte de valentia i fidelitat a les promeses i els principis 
del partit mitjançant la transparència. En aquest sentit, demana que s’expliqui 
orientativament què ha succeït o què pot succeir en funció de la previsió de creixement 
de les plusvàlues. Vol saber quina pot ser la dimensió del desviament pressupostari, ja 
que hi ha projectes que poden evolucionar al llarg del mandat, i alhora que es detalli 
les accions que es poden prendre o per quines s’ha optat per corregir-ho. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, demana que el Govern aclareixi 
en la present sessió els rumors i les filtracions sobre la paralització d’inversions. 
Agraeix que el Govern hagi enviat amb antelació el document en què basar el debat 
malgrat que no estava obligat a lliurar-lo. D’altra banda, puntualitza que es tracta d’un 
document incomplet, ja que malgrat que versa sobre inversions, no hi consta cap xifra. 

Manifesta que els informes filtrats aventuraven un descens d’un teòric 30% de les 
inversions al districte, una xifra que s’estén a la resta de la ciutat. Critica que el darrer 
pressupost està mal elaborat, amb una desviació substancial en concepte de 
plusvàlues. Per aquest motiu, pregunta per què els ingressos per les plusvàlues són 
superiors al pressupost. Indica que aquest fet, sumat a l’ingrés de les despeses 
corrents, planteja un escenari de dèficit, si bé la Llei d’estabilitat pressupostària 
impedeix aquest dèficit, per la qual cosa el Govern ha de posposar inversions. 

Celebra que els equipaments del carrer de Roger es puguin mantenir en el present 
mandat, tot i que cinc obres més es posposen per al 2019 com a mínim: l’espai de 
gossos del carrer del Priorat, l’skatepark de la Marina, la superilla d’Hostafrancs, la 
casa de la Premsa i els locals del carrer de la Química. En aquest sentit, afirma que 
les noves inversions per al 2019 no es podran dur a terme. Espera que l’obertura del 
carrer Diputació compleixi els terminis marcats, ja que s’ha endarrerit mig any. Recalca 
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que el col·lector del Paral·lel s’havia de construir en tres fases, de les quals només la 
primera s’ha completat i la segona s’ha iniciat. Finalment, demana al Govern que per al 
2019 faci possibles totes aquelles inversions que es puguin recuperar abans d’acabar 
el mandat. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, recrimina als grups proposants 
que no hagin comptat amb la resta de formacions, ja que haurien donat suport 
igualment a la proposició, si bé d’aquesta manera tenen menys temps d’intervenció. 
Recorda que el GMDPPC va presentar la mateixa proposta temps enrere.  

Critica que el Govern va arribar a l’Ajuntament amb els comptes sanejats i els deixarà 
en números vermells. Apunta que des del juliol s’ha creat un clima de confusió, ja que 
malgrat les peticions no s’ha donat cap explicació sobre l’actual debilitat dels comptes 
públics de l’Ajuntament. Indica que jugar amb la solvència econòmica de la ciutat és 
greu, especialment quan l’equip de govern presumia de transparència. Considera que 
l’opacitat es tradueix en desconfiança, la qual al seu torn ha empès a demanar plens 
extraordinaris a tots els districtes. D’altra banda, recorda que es va aprovar una 
proposta del GMDPPC en què es demanava un informe d’intervenció dels comptes a 
30 de juny i 31 de juliol, a més d’un informe exhaustiu de les inversions el 2018, si bé 
aquests informes no s’han entregat. 

Exposa que el Govern parla de recalendarització de les inversions, mentre que el que 
en realitat està fent és paralitzar inversions i aplicar retallades al districte. Pel que fa a 
les plusvàlues, acusa el GMDPSC de tenir-ne part de culpa, ja que en el seu moment 
formava part del Govern. Indica que el 30 de juny s’havia recaptat un 24% menys 
respecte el 2017, i que respecte a la previsió d’enguany de 230 milions de recaptació 
de l’esmentat impost, possiblement es perdrà 50 milions. D’altra banda, afirma que les 
polítiques municipals i el procés estan frenant l’activitat econòmica de la ciutat i la 
recaptació d’impostos. 

Argumenta que el GMPPC ha detectat que s’ha paralitzat 25 milions d’euros en 
inversions de barri. A tall d’exemple, assenyala que s’ha retirat 580.000 euros del 
pressupost del 2018 per a l’adequació de l'Escola Enric Granados, de manera que es 
traslladen al 2019. Afegeix que 1.100.000 euros de la construcció d’equipaments al 
carrer de Roger també passaran a l’any que ve, a més dels 240.000 euros per a la 
reurbanització de Carreras i Candi, els prop de 110.000 euros per al carrer de Vila i 
Vilà, els 132.200 euros per a la Casa de la Premsa i 1.069.000 euros per a la unitat 
urbanística de la Zona Franca. Indica que moltes de les obres esmentades ja s’haurien 
d’haver acabat, com les del carrer de la Química, previstes per al novembre del 2018.  

Critica que el Govern hagi endarrerit tot el calendari i demani un exercici de confiança. 
Afirma que l’equip de govern no té credibilitat respecte a la calendarització i els retards 
de les obres, de les quals moltes s’iniciaran al proper mandat, o bé d’altres ni tan sols 
es portaran a terme. Pregunta què se n’ha fet del projecte de la piscina municipal de la 
Marina, el parc d’Eduard Aunós i les prestacions com la de la neteja, la qual perjudica 
tota la ciutat. 

La senyora Neus Roca Miró, del GMDCUP, fa palès que respondre filtracions de 
reajustament amb evasives, informació contradictòria, xifres que no quadren, absència 
de xifres públiques i pressupostos desglossats no ajuda a fer desaparèixer rumors i 
dubtes. Indica que, si és cert que hi ha peticions per reduir un 5% del pressupost de 
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les àrees el 2019, cal analitzar i retallar les inversions de l’Ajuntament en despeses 
prescindibles. Recorda que s’ha debatut sobre la manca de previsió d’ingressos en les 
plusvàlues. En aquest sentit, considera que es tracta d’un model obsolet, tot i que 
percentualment el pes de les plusvàlues és força menor al d’altres ciutats europees. 
No comparteix que es tracti d’un fracàs del model de ciutat que buscava la senyora 
Colau, ni tampoc que l’economia de la ciutat estigui paralitzada. 

Demana que es decideixi quin model i quins criteris s’utilitzen per finançar la ciutat i les 
necessitats de la seva gent. Critica el Govern per no haver trencat amb les dinàmiques 
heretades i per no haver estat capaç de generar una estratègia que asseguri nous 
ingressos més estables, sense dependre de tercers i sense que s’acabin traduint en 
retallades. Afirma que algunes de les eines que es podrien haver utilitzat, si bé han 
estat descartades, són la modificació de l’IBI, certes modificacions en matèria fiscal, el 
replantejament del Circuit de Montmeló i la investigació més enllà del benefici que pot 
suposar trencar el conveni existent amb els serveis jurídics. Apunta que no coincideix 
amb la importància del Mobile World Congress i el preu que paga la ciutadania per 
acollir-lo. Posa en dubte la presa de decisions i els criteris emprats, i vol saber qui 
decideix els reajustaments, les retallades o les posposicions. 

Argumenta que la seva prioritat és que no es retalli ni es reajusti cap de les polítiques 
que pretenen pal·liar la situació de vulnerabilitat del veïnat i millorar-ne les condicions 
de vida. Corrobora que el GMDCUP sempre donarà suport a una administració pública 
com l’Ajuntament perquè mai no tanqui amb superàvit. Finalment, demana estratègies 
per superar la norma de despesa imposada per l’exministre Montoro. 

La senyora Josefina Macías Boada, del GMDCUP, indica que no pretén obstaculitzar 
propostes que surtin de la transparència dels pressupostos previstos per als barris, si 
bé opina que haurien de ser permanents, inherents, ben gestionades i no vinculades a 
proposicions de l’oposició. Alhora, es proposa visualitzar l’estratègia de desgast del 
Govern en clau de precampanya i dubta dels objectius sincers d’aquesta proposició a 
finals de mandat, per la qual cosa es nega a entrar en dinàmiques electorals i no 
consolidades del bon govern de la ciutat. 

El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, felicita la senyora Riba per la seva 
recent maternitat. Indica que els grups proposants no van sol·licitar el seu suport, tot i 
que en altres districtes es va assolir un consens de totes les formacions polítiques de 
l’oposició. Afirma que el GMDPSC se sent més a gust negociant amb grups 
separatistes que no pas amb constitucionalistes, tal com passa al Congrés. 

Manifesta que el motiu de la celebració del Ple extraordinari és fruit de la informació 
sobre la mala gestió del GMBComú que ha sortit a la llum en els darrers mesos, ja que 
l’Ajuntament ha passat de presumir de superàvit i de tenir uns comptes sanejats a 
parlar de possibles retallades en les futures gestions de la ciutat, cosa que se suma a 
la manca de planificació pressupostària i la falta de transparència mitjançant la qual 
s’ha intentat ocultar uns comptes de l’Ajuntament que ja no quadraven. Demana 
explicacions sobre les possibles retallades que afectaran el Districte de Sants-Montjuïc 
i corrobora que el Govern ha estat incapaç d’elaborar un pressupost, amb uns 
ingressos que semblava que depenguessin de les despeses, si bé actualment els 
ingressos són menors, de manera que caldrà executar retallades. 

Assenyala que en l’informe entregat s’ha pogut comprovar que després de retallar 
certs projectes l’equip de govern no ha travat cap compromís, i fins i tot alguns no 
s’iniciaran en la present legislatura. Denuncia que en molts només s’ha portat a terme 
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un període de concurs o una licitació, si bé el document no facilita una planificació 
orientativa de les execucions o entregues d’obres. Recalca que en certs casos no 
s’informa de dates, terminis o licitacions de futur, cosa que inquieta els veïns. 

La regidora del Districte se suma a les felicitacions a la consellera Riba. Tot seguit, 
opina que resulta positiu explicar als consells de barri l’estat de les inversions, per la 
qual cosa l’equip de govern ho practica habitualment. Recalca que als consells 
plenaris es dóna explicacions i que des que exerceix de regidora es col·loca a 
l’entrada uns impresos amb tota la informació sobre despesa en inversió i l’estat de les 
obres, entre d’altres. Assegura que s’ha lliurat la informació a tots els grups de manera 
proactiva malgrat que no era la seva responsabilitat. Considera estrany que en la 
present sessió s’estigui aprovant una qüestió retrospectiva, si bé opina que calia 
entaular un debat amb bones condicions. Assegura que està disposada a informar en 
la present sessió i en els següents plenaris en quin estat es troben les partides 
d’inversió i de despesa corrent del Districte de Sants-Montjuïc, a més d’aprofitar per 
rebatre la campanya de desprestigi respecte a la capacitat de gestió. Corrobora que el 
neguit s’ha creat de manera intencionada i mitjançant uns documents creats de 
manera intencionada. 

Argumenta que ja es va donar les explicacions pertinents a l’Ajuntament sobre el 
tancament de l’exercici pressupostari del 2017. Puntualitza que el Districte paga a una 
mitjana de vint-i-cinc dies, mentre que l’Ajuntament ho fa a trenta. Afegeix que s’ha 
arribat a un dels endeutaments més baixos dels darrers anys i que s’ha reduït el 
superàvit pràcticament a zero, de manera que desmenteix part dels arguments 
utilitzats. Matisa que les tres agències de qualificació internacional han tornat a 
mantenir el notable respecte als comptes de l’Ajuntament i han assegurat que es 
continuarà incrementant la despesa corrent entre un 2,5% i un 3%, principalment en 
personal, despesa social i transport, cosa que s’estén al Districte de Sants-Montjuïc. 

Assegura que els ingressos de l’Ajuntament s’incrementaran a causa d’una major 
recaptació de l’IBI, i que es continuarà mantenint els baixos nivells d’endeutament. En 
aquest sentit, fa palès que si es compara amb els municipis limítrofs, la gestió 
satisfactòria de Barcelona resulta evident. Adverteix que és una manca de 
responsabilitat haver difós informacions sobre presumptes retallades i fallida 
pressupostària des del juliol, ja que la ciutadania demana respostes clares. Recalca 
que l’Ajuntament és l’única administració que no ha executat cap retallada, i Barcelona 
és la ciutat de l’Estat amb major inversió social per habitant, de manera que nega 
futures retallades. Reconeix que es redacten documents amb previsió d’una caiguda 
de la liquidació de la participació, també en els ingressos de l’Estat, o en previsió de la 
caiguda d’ingressos derivada de la recaptació de les plusvàlues, ja que el Govern ha 
de poder preveure un escenari d’ingressos. 

Tanmateix, assenyala que el nou pla contra el frau fiscal de les grans empreses ha 
permès recaptar 18 milions d’euros més dels que estaven previstos, de manera que 
gestionar no només significa calcular ingressos més enllà de les plusvàlues, sinó 
comptar també amb els ingressos de l’Estat. Admet que possiblement no es creixerà 
tant com es voldria. 

Pel que fa al Districte de Sants-Montjuïc, reconeix que s’han produït endarreriments, 
com el del CAI de la Marina o la Casa de la Premsa, tot i que no estan motivats per 
una manca d’ingressos, sinó per la planificació, per processos de participació previs 
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als consensos, per la Llei d’arquitectura o la nova Llei de contractació, que obliga a 
organitzar dues rondes abans de contractar projectes, la primera de currículum i la 
segona de projecte arquitectònic, cosa que ha fet replantejar certs canvis en les 
contractacions. Informa que cap projecte del districte es troba en perill, ja que les 
reprogramacions no afecten les obres que s’hagin d’executar o s’hagin executat durant 
el mandat. Matisa que la inversió és molt més elevada que l’anterior mandat. 

Respecte als projectes esmentats, manifesta que Coopolis disposarà d’una inversió de 
6,2 milions d’euros i que s’està redactant el projecte de rehabilitació del bloc 4, el 
projecte executiu del qual es finalitzarà el primer trimestre del 2019. Apunta que es 
preveu també una ampliació de l’aula de formació al viver de cooperatives. Quant a 
l’Escola Municipal de Música, assenyala que s’està redactant el projecte bàsic i 
adaptant-lo a la nova Llei d’arquitectura. En aquest sentit, recorda que mai no es va 
assegurar que les obres començarien en el present mandat. Amb relació al carrer de 
Roger, explica que el projecte ja està aprovat i s’està preparant la licitació d’obres, les 
quals s’adjudicaran el darrer trimestre del 2018. Pel que fa a Can Maiol, indica que 
s’està preparant els plecs per al concurs en el marc del Consorci. Respecte a la Casa 
de la Premsa, nega que el Govern planifiqués les obres per al present mandat, sinó 
que es va comprometre a accelerar i a afegir una línia de pressupost que no estava 
inicialment destinada a contractar la redacció del projecte, el punt on es troben 
actualment. Exposa que un cop finalitzat el projecte executiu, caldrà reprendre’l al 
tercer trimestre, ja que la Llei d’arquitectura està marcant uns tempos més dilatats. 

Quant a la reurbanització de Carreras i Candi i Esteràs, informa que s’està contractant 
l’execució d’obres, les quals es veuran en el present mandat. Afirma que es construirà 
un nou centre sociosanitari a Magòria, amb un compromís d’un milió d’euros que 
suposa un 5% del Pla d’equipaments. Afegeix que la inversió de l’Ajuntament amb la 
Generalitat s’està fent càrrec del projecte Bimsa. Matisa que s’està pendent que en les 
properes setmanes es publiqui un concurs d’idees per a l’ordenació del sector 3 sobre 
la distribució d’equipaments esportius, sociosanitaris dotacionals a Magòria. Amb 
relació a l’expropiació de la cobertura de Sants, afirma que en la fase actual s’hi ha 
invertit 4 milions d’euros. Recalca que, en matèria de despesa corrent i el Pla de 
recursos humans, s’ha ampliat la plantilla dels Serveis Municipals en dinou persones, 
mentre que anteriorment no es substituïen les persones que es jubilaven, cosa que 
afectava la qualitat del servei. Manifesta que la despesa corrent incrementa en qüestió 
de personal, béns corrents, transferències corrents i inversions reals.  

El senyor Albert Deusedes i Perelló, del GMDPSC, manifesta el vot a favor del seu 
grup. 

El senyor Jordi Fexas i Massanés, del GMDERC, expressa el vot favorable del seu 
grup. 

El senyor Sergi Sarri Camargo, del GMDDemòcrata, demana que per al proper ple es 
lliuri un document amb xifres i puntualitza que ningú els havia acusat de dir que la 
Casa de la Premsa es finalitzaria en el present mandat, ja que un marc de quatre anys 
no era suficient, si bé s’ha alentit el procés. Tot seguit, manifesta el vot a favor del seu 
grup. 

El senyor José Antonio Calleja i Clavero, del GMDPPC, expressa el vot favorable del 
seu grup. 

La senyora Josefina Macias Boada, del GMDCUP, manifesta l’abstenció del seu grup. 
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El senyor David Labrador Gabriel, del GMDCs, conclou que la majoria de projectes 
promesos no es compliran. Afegeix que a causa de la gestió ineficaç, Barcelona ha 
descendit set llocs al rànquing de ciutats amb millor reputació del món. Respecte a 
l’informe, reitera que manquen les dates d’inici i finalització de les obres, així com 
xifres i costos, cosa que genera dubtes entre el veïnat. Pel que fa a les agències de 
qualificació, aclareix que es dediquen a qualificar només una determinada emissió de 
deute i en valoren diferents aspectes, de manera que al final indiquen el risc que 
l’emissor del deute no torni els diners prestats. A tall d’exemple, matisa que segons la 
qualificació Fitch, si no hi ha retallades i s’ingressa menys, el deute es dispara i la 
qualificació pot variar a la baixa. 

Assegura que el document sobre retallades existeix, malgrat que no siguin tantes com 
s’han filtrat. Critica que el Govern encara no hagi aclarit quins projectes patiran 
retallades i considera que parlar de reprogramacions per culpa de contingències que fa 
inviable seguir el calendari d’inversions és probablement l’excusa per poder-les 
posposar. Tot seguit, expressa el vot favorable del seu grup. 

La regidora assegura que s’està complint tota la calendarització i expressa la seva 
alegria per haver pogut donar les explicacions pertinents. Demana als partits 
proposants que dediquin al mateix temps a reclamar responsabilitats als seus propis 
partits, ja que d’aquesta manera es treballaria millor per Barcelona. Exigeix que ERC i 
el PDeCAT, i la Generalitat, treballin per reduir el deute ciutadà, ja que se segueix 
obrint escoles bressol sense inversió en beques menjador. Puntualitza que, en matèria 
d’habitatge, per cada 100 euros que hi inverteix l’Ajuntament, la Generalitat n’inverteix 
23 i l’Estat, 10.  

Proposa que l’Estat millori la participació dels municipis en els ingressos de l’estat, 
actualment congelada, o bé reformi l’impost de plusvàlues i així compensar els 
municipis per la sentència del Tribunal Constitucional. Demana que corregeixi el deute 
ciutadà i reverteixi la desinversió en transport públic a l’àrea metropolitana per no 
haver de fer un doble esforç per congelar tarifes. Reclama també que incrementi els 
recursos per acollir les persones refugiades, que inverteixi en un pacte d’estat contra 
les violències masclistes, al qual l’Ajuntament hi destina gairebé 6 milions d’euros, i 
que obri a mitjà termini el debat sobre el finançament municipal que es manté a nivells 
del tardofranquisme per tal d’apostar per la ciutat de Barcelona. Opina que per fer 
campanya electoralista el més convenient seria votar en contra de la proposició, si bé 
finalment manifesta l’abstenció del seu grup. 

S’aprova la proposició-declaració de grup amb l’abstenció del GMDCUP i el 
GMDBComú, i el vot a favor de la resta de grups. 

 

La presidenta se suma a la felicitació a la consellera Riba i, en no haver-hi altres 
assumptes a tractar, aixeca la sessió a les 19.30 h. 

 

 

El secretari       Vist i plau 
La presidenta del Consell 


