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A la Sala del Plenari Carles Pi i Sunyer de la Casa de la Ciutat de Barcelona, el dia 

VINT-I-CINC de GENER de DOS MIL DINOU, s'hi reuneix el Plenari del Consell 

Municipal, en sessió extraordinària, sota la presidència de l’Excma. Sra. Alcaldessa 

Ada Colau Ballano. Hi concorren els Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinents d’Alcaldia, 

Gerardo Pisarello Prados, Laia Ortiz Castellví, Jaume Asens Llodrà i Janet Sanz Cid, 

i els Ims. Srs. Regidors i les Imes. Sres. Regidores Agustí Colom Cabau, Gala Pin 

Ferrando, Laura Pérez Castaño, Mercedes Vidal Lago, Josep M. Montaner Martorell, 

Eloi Badia Casas, Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Jaume Ciurana i Llevadot, Sònia 

Recasens i Alsina, Teresa M. Fandos i Payà, Jordi Martí i Galbis, Mercè Homs i 

Molist, Francina Vila i Valls, Raimond Blasi i Navarro, Irma Rognoni i Viader, 

Carina Mejías Sánchez, Francisco Sierra López, Maria Magdalena Barceló Verea, 

Santiago Alonso Beltran, Koldo Blanco Uzquiano, Jordi Coronas i Martorell, 

Montserrat Benedí i Altés, Trini Capdevila i Burniol, Gemma Sendra i Planas, Jaume 

Collboni Cuadrado, Carmen Andrés Añón, Daniel Mòdol Deltell, Montserrat 

Ballarín Espuña, Alberto Fernández Díaz, Xavier Mulleras Vinzia, Alberto 

Villagrasa Gil, Sra. Maria Rovira i Torrens, Eulàlia Reguant i Cura, Pere Casas 

Zarzuela, i els Srs. Gerard Ardanuy i Mata i Juan José Puigcorbé i Benaiges, assistits 

pel secretari general, el Sr. Jordi Cases i Pallarès, que certifica. 

 

Hi és present l'interventor municipal, el Sr. Antonio Muñoz i Juncosa. 

 

Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les nou hores. 

 

El Sr. CIURANA demana intervenir per qüestions d’ordre relatives als dos plens 

extraordinaris que es faran avui, i lamenta que no s’hagi respectat la voluntat 

majoritària, expressada a la Junta de Portaveus, de no celebrar tres plenaris en un sol 

dia, en considerar que això minva la capacitat de participació dels grups. 

 

La Sra. ALCALDESSA recull la protesta formulada pel regidor, però recorda que és 

habitual celebrar el plenari extraordinari sobre l’estat de la ciutat coincidint amb el 

primer ple ordinari de l’any, cosa que permet el ROM, i que en aquest cas concret 

també s’hi ha afegit un altre ple extraordinari per economia de les agendes dels 

membres del consistori. 

 

La Sra. ANDRÉS se suma a la protesta expressada pel Sr. Ciurana, i la Sra. 

ALCALDESSA reitera que el reglament permet fer els plenaris el mateix dia, i que 

no es tracta d’una qüestió d’ordre. 
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PART INFORMATIVA 

 

Informe 

 

Únic.- Estat de la ciutat 2018. 

 

La Sra. ALCALDESSA enceta la seva intervenció en el debat sobre l’estat de la 

ciutat, que es basa en un informe que cada any elaboren els serveis municipals a 

partir d’uns mateixos indicadors. 

Assenyala que el 2018 ha estat complex per diversos motius, entre els quals i, 

sobretot, per la situació d’excepcionalitat política que viu el país, i que Barcelona 

pateix com a capital de Catalunya. Posa com a exemple d’aquest estat de coses el fet 

que ahir mateix van rebre en aquest ajuntament les famílies dels presos i de les preses 

polítiques per expressar-los el suport de la majoria del consistori davant la 

perspectiva imminent d’un judici injust. 

Diu que malgrat aquesta situació Barcelona funciona, cosa que significa una 

aportació molt positiva de la ciutat com a motor de Catalunya en uns moments de 

dificultats paleses i, en part, de paràlisi institucional. 

Precisa que Barcelona creix a un ritme d’un 3% anual, i que s’ha recuperat el nivell 

d’ocupació previ a la crisi, amb una taxa d’atur del 9%, cinc punts per sota de la del 

setembre de 2015. 

Afegeix que no només s’ha frenat, sinó que comença a revertir, la situació de 

desigualtat entre els barris de la ciutat segons demostren les dades de renda familiar 

disponible, així com les diferències d’esperança de vida en néixer als barris de la 

ciutat. 

Continua dient que Barcelona és la primera ciutat europea en estratègia de promoció 

i de captació d’inversió estrangera; la segona amb millors perspectives de futur, la 

tercera d’Europa millor per iniciar una start-up, i la quarta del món més atractiva per 

treballar-hi, tal com palesen els principals rànquings internacionals. 

Indica, quant a l’activitat econòmica internacional de la ciutat, que el Mobile World 

Congress ha refermat el seu compromís amb Barcelona, on un any més ha tingut la 

seva millor edició, i s’han atret noves fires com ISE, la més gran del món en matèria 

audiovisual, que se celebrarà a Barcelona a partir del 2021. Afegeix que també s’ha 

fet una captació important de la capitalitat europea de la mobilitat, que suposarà una 

inversió econòmica molt important i, sobretot, que situa Barcelona com a capital a 

escala europea per pensar la mobilitat de les ciutats en les properes dècades. 

Afegeix que també treballen per mantenir una ciutat capdavantera en ciència, 

tecnologia i innovació, desenvolupant un pla de ciència pioner a la ciutat i a l’Estat 

com a pla de ciència municipal, en el qual col·laboren universitats, administracions, 

privats i centres de recerca. 

Constata, doncs, que malgrat els problemes i reptes que té la ciutat hi ha indicadors 

econòmics, d’activitat i de posicionament que han millorat en tots els casos. 

Explica que, per segon any consecutiu, Barcelona ha estat el 2018 reconeguda per un 

organisme independent com la capital de tot l’Estat amb més i millor inversió social; 

i s’enorgulleixen perquè l’Ajuntament ha reforçat els serveis públics i la seva 

estructura amb, per exemple, el tancament d’un conveni que els mateixos sindicats 

han definit com a històric; o amb l’oferta pública d’ocupació més gran de la història i 

que era necessària després de molts anys de retallades, de congelació i d’afebliment 

dels serveis públics. 
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Destaca, seguidament, algunes mesures rellevants que signifiquen conquestes 

ciutadanes i del conjunt del consistori; així, en matèria d’habitatge s’està invertint 

més que mai, i no només hi ha més de setanta promocions públiques en marxa a la 

ciutat, sinó que també han aprovat la mesura històrica de la reserva del 30% per a 

habitatge assequible en les noves promocions, cosa que suposa corresponsabilitzar 

els privats, i novament ha estat ciutat pionera a l’Estat, aprenent de les experiències 

europees. 

Continua dient que per fer front a les desigualtats han proposat mesures com la del 

dentista municipal, aprovada inicialment pel Plenari, i que confien que s’aprovi 

definitivament al març, i que ha estat molt celebrada entre la ciutadania, ja que un 

12% no acudeix al dentista per motius econòmics. Afegeix que en matèria de 

sostenibilitat, han acarat mesures en la lluita contra contaminació, la mobilitat i 

l’eficiència, entre les quals destaca una mesura estructural històrica, que ha convertit 

Barcelona en referent a Europa, i que és la posada en marxa del primer operador 

energètic municipal, l’operador públic més gran de tot l’Estat, per proveir d’energia 

verda les dependències municipals i també veïns i veïnes. 

Remarca que aquestes són mesures estructurals i no pas assistencials, i marquen un 

abans i un després; i aprofita per felicitar el Plenari del Consell Municipal perquè 

avui està previst aprovar una altra mesura com la connexió del tramvia per la 

Diagonal que, entre altres coses, ha de permetre retirar milers de cotxes del centre de 

la ciutat. 

Destaca que a aquests acords s’hi ha arribat amb la ciutadania, com el cas de la 

mesura de la reserva del 30%, que ha estat impulsada per entitats socials, i que han 

assolit grans consensos en aquesta cambra, i se sumen a altres acords històrics que 

s’han aconseguit al llarg del mandat, especialment durant el 2018. Precisa que es 

refereix, per exemple, a l’acord que ha permès la regularització de la Sagrada 

Família, que a partir d’ara pagarà la llicència d’obres; s’ha desencallat el projecte del 

Barça, la recuperació de la Model, l’arribada del metro al barri de la Marina, o el 

gran consens del Plenari per a l’impuls del Pla de barris, dotant-lo amb cent 

cinquanta milions d’euros, als barris més vulnerables de la ciutat. 

Reconeix que resten reptes molt importants en seguretat, i no poden obviar que en el 

darrer baròmetre apareixia com la principal preocupació de la ciutadania, i confirma 

que al Govern el preocupa també i l’ocupa. Tot i això, assenyala que les dades 

palesen que aquest ajuntament està fent més esforços en aquest àmbit que cap altra 

administració amb l’increment del nombre d’agents de la Guàrdia Urbana, 

augmentant les hores extraordinàries, o fent plans de xoc a Ciutat Vella. Això no 

obstant, confirma que hi ha dificultats que només es poden resoldre amb diàleg i 

lleialtat interinstitucional. En aquest sentit fa una crida a grups d’aquesta cambra els 

partits dels quals tenen responsabilitats de govern a l’altra banda de la plaça de Sant 

Jaume —els grups Demòcrata i d’ERC—, perquè la seguretat ciutadana és una 

competència essencialment de la Generalitat, que sap que falten mossos d’esquadra a 

Barcelona, i confirma que ara mateix hi ha una promoció d’uns cinc-cents mossos 

que s’està formant, i entén que tots els grups del consistori han de sumar forces per 

reclamar que bona part d’aquests nous agents vinguin a Barcelona, i demana als 

grups esmentats que defensin la ciutat en aquella administració. 

Confirma que aquest ajuntament és la institució de l’Estat que està implementant més 

polítiques d’habitatge, però reconeix que no són suficients, atès, sobretot, el 

problema existent amb els lloguers, per la qual cosa el Plenari ha aprovat, a 

instàncies de la ciutadania organitzada, reclamar a l’Estat la limitació dels preus; i, en 

aquest cas, demana al grup del PSC que ajudi a defensar Barcelona davant el Govern 
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de l’Estat i que s’aconsegueixi el compliment de l’acord que en principi ja tenen amb 

el PSC per limitar els preus de lloguer, ja que un dels principals problemes a què 

s’enfronta la ciutadania són les pujades abusives. Confirma que el control dels preus 

abusius s’està fent en ciutats d’Europa com París i, per tant, que la feina tècnica està 

feta, i només falta que es porti a votació al Congrés dels Diputats. Així, doncs, 

insisteix a demanar al Sr. Collboni concretament que contribueixi al compliment del 

compromís expressat pel president Sánchez el 21 de desembre passat a Barcelona i 

que, de moment, ha desatès. 

Finalment emplaça el consistori, especialment les formacions amb responsabilitats de 

govern, a desblocar els pressupostos de Barcelona, de la Generalitat i de l’Estat i, en 

aquest sentit, remarca que ella ha estat proactiva i clara apel·lant a aquesta necessitat, 

alhora que expressa la seva disposició sincera per treballar des d’aquest ajuntament 

per fer possible el desbloqueig pressupostari de les tres administracions, ja que a 

l’Estat es mantenen uns pressupostos de retallades del PP, i prorrogar-los impedeix 

que arribi el finançament a Catalunya i a Barcelona, i alerta que hi ha serveis públics 

que estan en situació límit per aquest motiu; i confirma que ara mateix l’Ajuntament 

de Barcelona està cobrint serveis que són competència d’aquestes altres 

administracions; està pagant les polítiques d’habitatge que han retallat l’Estat i la 

Generalitat, o també s’està fent càrrec del terç de les escoles bressol que pagava la 

Generalitat. 

Així, doncs, convida a fer un darrer esforç als grups municipals perquè sigui possible 

l’aprovació de pressupostos en benefici de la ciutadania. 

 

El Sr. TRIAS diu que portava una intervenció escrita, que avança que no llegirà 

perquè l’alcaldessa té el poder de desconcertar-lo sempre, i la defineix com una 

centrifugadora, que es regeix per la màxima que la culpa de tot és dels altres. Així, 

afirma que el Govern municipal és el bo, el participatiu, el progressista, el social, el 

que fa habitatge, i sempre ha fet allò que mai abans havia fet ningú, i allò que no 

funciona és culpa d’algú altre, i emplaça els grups de l’oposició a reclamar que els 

aprovin els pressupostos. Assegura, en aquest sentit, que estaria encantat d’aprovar 

els pressupostos d’aquest ajuntament si el Govern fa la mínima cosa que cal, i que no 

és altra que asseure’s a parlar-ne amb els grups. 

Es pregunta com gosa dir aquí les coses que acaba de dir, i la descriu com la reina de 

l’engany i de la demagògia; i l’acusa de passar-se el dia fent discursos absolutament 

buits bastits amb termes grandiloqüents sobre l’èxit, per exemple, de la unió del 

tramvia, i assegurar que aquests són els èxits de la participació, tot i que sap que 

s’aproven coses que no es faran el proper mandat perquè no tenen complicitat dels 

grups, ni la busca. Altrament, retreu a l’alcaldessa que normalment busqui 

l’enfrontament, i és molt donada a establir bàndols de bons i de dolents, dels qui 

estan amb els humils i dels qui fan costat als “poderosos”. 

Assegura que mai de la vida ha vist en aquest ajuntament governs que actuessin 

d’aquesta manera, amb tant de menyspreu envers l’oposició, però intentant fer veure 

que no és així. 

Constata que tenen problemes greus en matèria de seguretat, i recorda a l’alcaldessa 

que n’és la responsable màxima a la ciutat perquè així ho ha volgut; igualment, 

confirma que tenen un problema gravíssim pel que fa a l’habitatge, i que durant el 

mandat se n’hauran fet molt pocs, i els pocs que tiren endavant ho fan gràcies a 

l’acord de Bamsa del mandat anterior. 

Afegeix que l’alcaldessa es vanta que Barcelona ha fet l’esforç més important del 

món en despesa social, i explica com una gran cosa que hi haurà un servei municipal 
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de dentista, i li fa notar que és un autèntic disbarat, ja que als CAP ja n’hi ha, de 

dentistes; i li pregunta per quin motiu vol trencar el sistema sanitari amb una empresa 

que faci assistència de dentista si no és per fer pura propaganda. 

Reconeix que el Govern es passa el dia fent propaganda, i creu que ja és hora que 

algú li digui clarament que això no pot continuar. Així, doncs, assenyala que a hores 

d’ara encara desconeixen quin model de ciutat té l’actual govern, o quin model 

econòmic o social; i li retreu que mai no s’hagin assegut amb els grups per exposar-

los quins models defensen i de quina manera poden arribar al màxim d’acords. 

Demana a l’alcaldessa que corregeixi les formes, la manera d’actuar i d’entendre’s 

amb l’oposició; i fa notar que el Govern, que s’autoproclama com el de la 

participació, no rep la ciutadania que li ho demana, tot i que sí que rep els seus, 

configurant una nova “casta”, aplicant el mateix terme que la formació de govern 

emprava referint-se a altres. I li recorda, però, que la ciutat és de tothom, i que el 

Govern s’hauria d’haver acostumat a rebre tothom, perquè els qui tenen idees més 

diametralment oposades a un mateix també tenen dret a ser escoltats. Retreu a 

l’alcaldessa haver creat un ajuntament tancat en ell mateix, cofoi, que s’explica les 

històries que vol i se les creu; que creu que fa coses que en realitat no fa. 

I remarca que, per primera vegada, en aquesta ciutat es produeix allò que Barcelona 

en Comú criticava d’altres administracions: les retallades; així, aquest govern deixarà 

una situació molt difícil per a la propera alcaldessa o alcalde, que es trobarà amb una 

situació econòmica que no permetrà tirar endavant totes les promeses d’aquest 

govern, tot i sabent que no es podran fer. 

 

La Sra. MEJÍAS rememora que el primer debat sobre l’estat de la ciutat d’aquest 

mandat va ser convocat per l’alcaldessa al Saló de Cent, i que el va obrir a les 

institucions, a les entitats, a les associacions i als veïns, i com que en va sortir 

escaldada, posteriorment l’ha convertit pràcticament en una oficina de reclamacions 

a la resta d’administracions; i avui donaran carpetada a un dels debats més 

importants de l’any en mitja hora, de manera que l’alcaldessa pugui fer amb rapidesa 

la llista de reclamacions. 

Considera que això és l’evidència d’un govern inoperant, per no dir incompetent; i 

diu que si aquell primer debat va acabar en fracàs, ara els indicadors no apunten que 

la cosa hagi millorat gaire, sinó que més aviat ha empitjorat, i força. 

Recorda que cada any quan es fa aquest debat ella formulava la pregunta de si la 

ciutat estava millor que feia un any i la resposta sempre era negativa; per tant, diu 

que avui no es pensa molestar a fer-la, ja que el Baròmetre municipal palesa que el 

60% dels barcelonins diuen que la ciutat ha empitjorat. Entén que, en tot això, el 

Govern deu tenir alguna responsabilitat, ja que es posa de manifest que en comptes 

de millorar el que ha fet ha estat crear problemes. 

Observa que la millor metàfora per definir aquesta situació l’aporta una notícia que 

va llegir fa uns dies sobre el mirador que s’ha fet per contemplar les obres de les 

Glòries, i que l’alcaldessa convidava la ciutadania a anar a veure el forat negre en 

què ha convertit la ciutat de Barcelona aquests darrers anys. Confirma, doncs, que 

l’actual govern, en comptes d’acabar una de les obres d’infraestructura més 

importants de la ciutat, es limita a posar un mirador a les obres. 

Afirma que la ciutat ha empitjorat en gairebé tot, però especialment en aquelles 

competències que són responsabilitat exclusiva de l’Ajuntament; així, l’alcaldessa es 

va reservar la competència de la seguretat, i en el temps que fa que la té, la 

inseguretat a Barcelona s’ha incrementat d’un 20% —vint delictes a l’hora—; i això 

no ho diu l’oposició, sinó les estadístiques del Ministeri de l’Interior i les dels 
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Mossos d’Esquadra. Tanmateix, l’alcaldessa diu que no té cap responsabilitat en això 

perquè la culpa, sempre, és d’algú altre. 

Denuncia que la inseguretat és un dels principals motius de la fractura als barris i als 

carrers de Barcelona, mentre l’alcaldessa no fa cap autocrítica i atribueix la situació 

al 155, a la Generalitat o a la campanya alarmista i terroritzant de la dreta cavernària. 

Replica que, altrament, aquesta situació la posen en evidència les estadístiques, i les 

dades no són opinables ni discutibles. 

Conclou, doncs, que durant el mandat la inseguretat s’ha convertit en el principal 

problema dels barcelonins a causa de la inacció del Govern, i per la seva 

animadversió a aplicar qualsevol mena d’autoritat i per l’atac constant a la Guàrdia 

Urbana en una espècie de venjança per fets pretèrits. 

Afegeix que la gestió municipal s’ha convertit en el cinquè problema que preocupa la 

ciutadania, corroborat també per les estadístiques. En aquest sentit, assenyala que la 

gestió econòmica ha estat un autèntic embolic, ja que una cosa és anar rere una 

pancarta i una altra gestionar un pressupost públic i repartir-lo com correspon. 

D’aquesta manera s’han desquadrat els comptes de la ciutat que, històricament, 

sempre havien estat sanejats, mentre que ara han hagut de fer esforços per esbrinar 

les condicions econòmiques en què es troba, ja que hi ha més de cent vint-i-sis 

projectes paralitzats entre equipaments i obres, i el Govern tampoc no ha estat capaç 

de consensuar ni un sol pressupost en quatre anys, i tots s’han aprovat per la porta de 

darrere amb l’argúcia antidemocràtica de la qüestió de confiança. 

En matèria d’habitatge, recorda que l’alcaldessa era la mussa que havia de resoldre 

tots els problemes respecte d’aquest tema, que va prometre quatre mil habitatges, i 

que acabarà el mandat amb vuit-cents; i els ven que la solució a tot plegat és ara la 

reserva del 30% de les noves promocions, però que sap que no s’aplicarà i que 

només és damunt del paper, i coneix que en altres ciutats europees no ha tingut bons 

resultats. 

Demana, per tant, que doni una resposta a les 462 famílies que fa gairebé un any que 

esperen un habitatge i continuen a la mesa d’emergències. I fa notar que un govern 

que presumeix de ser el que inverteix més en polítiques socials, tampoc no pot 

rebatre les dades, ja que d’ençà que governa, la pobresa i l’exclusió social han 

augmentat a un 22%, quan el 2014 era d’un 14%; i pregunta si és que aquest 

ajuntament tampoc no té cap responsabilitat en les desigualtats, la pobresa i 

l’exclusió. I aprofita per recordar que el Govern va penjar al balcó de l’Ajuntament 

un cartell amb el lema “Barcelona ciutat d’acollida”, i la ciutadania s’ho va creure de 

bona fe, però el fet és que els serveis socials estan col·lapsats, i tan sols han ofert 

assentaments irregulars, i als menors les comissaries dels Mossos o dormir al carrer. 

Igualment, confirma que s’ha multiplicat el nombre de persones que viuen al carrer 

sense sostre, que són més d’un miler; i la solució que donen és que, si poden, que 

ocupin habitatges buits, promovent l’ocupació il·legal i posant en risc els drets dels 

propietaris i la convivència a les comunitats de veïns i, fins i tot, la salut, la seguretat 

i la vida de les persones que ocupen, i posa l’exemple del que ha passat recentment al 

barri de Sant Roc de Badalona. 

Considera que el Govern municipal és expert a l’hora de fer-se la foto, però poca 

cosa més. Apunta, en aquest sentit, que l’alcaldessa anunciava que Barcelona ha estat 

nomenada capital de la mobilitat, i fa notar que no ha encertat el moment de fer-ho, 

ja que s’acaba d’anunciar una vaga de metro durant els dies del Mobile perquè no 

han estat capaços d’asseure’s a negociar amb els treballadors del metro; no és 

encertat que faci aquest anunci la mateixa setmana que l’alcaldessa va enganyar els 

taxistes prometent-los coses que no podia complir, i s’han mantingut en vaga 
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col·lapsant tota la ciutat durant dies; i tampoc no ho veu adient que ho digui quan 

avui es tancarà un pacte per la connexió del tramvia que no es complirà perquè no hi 

ha ni calendari ni pressupost; i tampoc quan acaba pràcticament de fer fora de la 

ciutat dues operadores de VTC. 

Acaba dient que el balanç de la gestió d’aquest govern té força taques i errors, i 

considera que en vista d’això l’alcaldessa hauria de replantejar-se tornar-se a 

presentar a l’alcaldia de Barcelona. 

 

La Sra. BENEDÍ constata que el debat d’aquest informe es fa a l’inici d’una sessió 

que serà llarga i densa, ja que el Govern municipal no ha volgut atendre la demanda 

que li han fet els grups municipals de no concentrar dos plens extraordinaris, a més 

de l’ordinari, en un mateix dia. 

Fa memòria a l’alcaldessa que a l’inici del mandat va decidir celebrar el debat de 

l’estat de la ciutat al Saló de Cent, amb la presència d’un bon nombre de veïns i 

veïnes i d’entitats, i en què els grups municipals van poder presentar propostes 

pròpies; i constata que el gener de 2016 queda molt lluny, quan l’alcaldessa volia 

representar una nova manera de fer les coses, i pretenia, amb el seu govern, portar la 

regeneració i el canvi a aquest ajuntament. 

Considera que avui pretenen, altrament, que aquest debat passi totalment 

desapercebut, i evitar posar en evidència les dades del baròmetre que penalitzen 

clarament la gestió del Govern, especialment en àmbits que depenen directament de 

l’alcaldessa com és la seguretat ciutadana, o en aquells dels quals va fer bandera, 

com és el dret a l’habitatge. I creu que volen enllestir ràpidament aquest debat per 

camuflar un balanç de govern pobre, i que s’ha quedat molt lluny de les expectatives 

que van crear en arribar a l’alcaldia. 

Confirma que durant el mandat, el Govern sovint ha generat problemes en comptes 

de solucions; ha governat des dels perjudicis i la desconfiança respecte a molt agents 

econòmics i socials, i també envers els grups municipals, en comptes d’enfortir la 

col·laboració amb tots ells per fer avançar la ciutat. Reconeix que dia rere dia han 

assistit a grans anuncis i proclames que, finalment, han quedat en no-res; i davant les 

dificultats, l’alcaldessa ha carregat les culpes a alguna altra institució per no haver 

d’assumir les seves responsabilitats. 

Assenyala que, malgrat la poca traça del Govern, la ciutat ha hagut de superar moltes 

dificultats els darrers temps i, tot i els mals auguris que alguns pronosticaven, poden 

estar satisfets de tenir una ciutat amb una economia forta i dinàmica, oberta al món, i 

que genera valor afegit. Diu que no es vol imaginar si, a més, tingués un bon govern 

municipal que exercís un lideratge públic decidit a atraure inversió productiva i que 

no deixés perdre oportunitats. 

Contràriament, però, Barcelona no disposa de pressupostos per a aquest exercici, i el 

Govern ni tan sols s’ha posat en contacte amb els grups municipals per parlar-ne, i 

només han vist una presentació basada en els desitjos i les prediccions del primer 

tinent d’alcaldia, en comptes de mostrar els ingressos reals de què disposen a dia 

d’avui. I sospita que, tal vegada, la pròrroga es deu al fet que l’elaboració d’un nou 

pressupost posava al descobert un seguit de retallades inexplicables, tenint en compte 

que l’actual govern va heretar una administració sanejada en un context econòmic 

molt desfavorable, i amb una Generalitat que ha anat reduint molt el deute amb 

l’Ajuntament. Es tracta, doncs, d’uns recursos que són necessaris per impulsar les 

polítiques socials i de salut pública que necessita la ciutat, sobretot tenint en compte 

l’esforç que fa la Generalitat, com no pot ser d’altra manera, per garantir les 

inversions mitjançant diversos contractes programa, els més importants de tota la 
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història d’aquest ajuntament i d’aquella administració; tot plegat, amb desigualtats 

entre els barris de la ciutat que es mantenen, i la renda familiar disponible mai no ha 

tornat als nivells d’abans de la crisi; uns recursos que calen, també, per tirar endavant 

polítiques destinades a pal·liar els problemes en matèria d’habitatge, ja que els preus 

del lloguer no han parat de créixer. 

Diu que és conscient que aquest darrer aspecte no es pot controlar des d’aquesta 

administració, però sí que serveix per demostrar que, si en política es té la voluntat 

de canviar les coses, cal establir consensos amplis amb tots els agents, altrament tot 

queda en meres proclames. 

Observa que no deixa de ser curiós que a l’anàlisi sobre l’habitatge que es fa a 

l’informe no surti, igual que l’any passat, cap dada sobre l’habitatge públic, i privat, 

que s’ha fet durant l’exercici que inclou el document, però sí que en aquest hi 

apareixen les mesures aprovades com la reserva del 30% i la del dret de tanteig i 

retracte. 

Igualment, recorda que el Govern va prometre que construiria quatre mil habitatges i 

que en mobilitzaria vuit mil més, però el cert és que en acabar el mandat hi haurà sis-

cents cinquanta habitatges construïts i gairebé un miler de mobilitzats, malgrat que 

les previsions de l’any passat eren més altes. 

Afegeix que també han vist com l’Ajuntament defensava el dret de superfície, i ha 

adquirit recentment 114 pisos de protecció en aquest règim, és a dir, comprava una 

cosa que tard o d’hora havia de retornar a aquest ajuntament. 

Recorda, també, que quan el Govern negociava l’aprovació del Pla d’habitatge, el 

seu grup li va demanar que passés de destinar el 7% del PIM a les polítiques 

d’habitatge a dedicar-hi el 25%, cosa que hauria suposat un increment de seixanta 

milions d’euros. Indica que la resposta que van donar a la proposta va ser que el de 

l’habitatge no era un problema de diners, que sí que ho és; i confirma que si s’hagués 

aprovat el dret d’aquest ajuntament a exercir el dret de tanteig i retracte en tota la 

ciutat haurien pogut destinar-hi seixanta milions del superàvit de cent que hi va haver 

l’any passat. 

Destaca que a l’informe d’enguany tampoc no es parla de l’urbanisme de la ciutat, i 

confirma que Barcelona ha deixat de ser un referent de bon urbanisme, i consideren 

que és una llàstima, atès el fort component de transformació de l’urbanisme. 

Pel que fa a la cultura, apunta que l’informe mostra la tendència continuada a la 

disminució dels visitants als museus de la ciutat, i es detecta un cert estancament, 

fins i tot retrocés, de l’activitat cultural en àmbits ben diversos. 

Amb referència a l’àmbit educatiu, destaca la dada positiva de l’increment de 

l’escolarització en centres públics; però constaten que la inauguració de només dues 

escoles bressol, i alguna altra per acabar com la Canòdrom, dista molt de l’objectiu 

d’onze que es van marcar en començar el mandat, necessàries per cobrir el 40% de 

demanda no atesa, i potenciar altres mètodes educatius per a la primera infància. 

Manifesta que les dades que més els preocupen, però, són les que es refereixen a 

l’èxit escolar, ja que malgrat els esforços que s’hi destinen, la bretxa entre els 

districtes es manté, i es converteix en un els grans reptes en el terreny educatiu. 

Quant a l’esport, per on sempre passa de llarg aquest govern, constaten que s’obvien 

els clubs, les entitats i l’esport federat; un àmbit en què continua sense resoldre’s la 

problemàtica per la qual ha batallat molt el seu grup durant el mandat, i que és la de 

les mutualitats esportives, on hi ha una manca evident de planificació per a la 

celebració d’esdeveniments i competicions esportives de caràcter internacional. 

Conclou, atès aquest estat de coses, que Barcelona necessita un govern efectiu, i 

passar de la teoria a la pràctica, de la proclama als fets, a gestionar el dia a dia, 
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planificar i complir els terminis. Reconeix que el Govern és molt bo fent informes, 

però que després, malauradament, no es materialitzen. Afegeix que la ciutat necessita 

un govern amb la capacitat de convertir objectius en realitats per millorar la qualitat 

de vida de la ciutadania. 

 

El Sr. COLLBONI diu taxatiu que l’estat de la ciutat és dolent; i que això ho diu 

l’oposició, però també un 60% de la ciutadania, i tal vegada per aquest motiu 

l’alcaldessa ha decidit que enguany no es fes un plenari de l’estat de la ciutat obert a 

la ciutadania i amb un procés participatiu. 

Observa que l’alcaldessa ha començat la seva intervenció d’una manera que li ha 

recordat els millors temps de la vella política; no ha parlat de la gent, sinó que els ha 

inundat amb xifres macroeconòmiques; tampoc no ha parlat dels comerciants, ni dels 

veïns; ni ho ha fet dels taxistes, i ni tan sols ha esmentat la crisi greu dels darrers 

dies. 

Remarca, doncs, que no ha parlat de la gent, només dels rànquings que Barcelona en 

Comú tant criticava de la vella política i que li servien per il·lustrar com de bé anava 

tot a Barcelona. 

Posa de manifest que tant l’alcaldessa com ell mateix entre els presents són els dos 

únics candidats que es presentaran a les properes eleccions municipals i, per tant, 

tindran moltes oportunitats de fer debats i anàlisis. I aprofita per dir-li, d’entrada, que 

el seu llegat és molt pobre, i acabarà el mandat més sola que quan va començar, 

sense una obra de govern per mostrar, amb una ciutat més insegura, i havent agreujat 

el problema de l’habitatge; en definitiva, havent practicat un mal govern. En aquest 

sentit, recorda les cinc reprovacions, les dues mocions de confiança, cap pressupost 

aprovat per via ordinària; i, sobretot, amb el 60% de la ciutadania dient que 

Barcelona està malament. 

Afirma que el mal govern l’han pogut comprovar aquests darrers dies amb la pèssima 

gestió de la crisi del taxi i de les VTC; fa notar que en aquestes situacions ningú no li 

demanaria que es posés d’una banda o de l’altra, sinó del costat de la ciutat; hauria 

d’haver empatitzat amb la llibertat de moviment de la ciutadania, amb els 

comerciants que han patit les baixades de la recaptació, o els mateixos turistes que 

els han visitat. 

Considera que això són mostres del canvi que necessita Barcelona; perquè 

l’alcaldessa es presentarà a les eleccions amb un llegat d’incompliments, 

d’incompetències i haver subordinat la ciutat i el seu govern al procés 

independentista. 

Reconeix, però, que s’han fet algunes coses bones i certament hi ha clarobscurs; així, 

destaca que s’ha augmentat la despesa social, tot i que s’hauria de veure l’eficiència 

d’aquesta despesa; també s’ha incrementat la despesa cultural, i s’ha fet una batalla 

eficaç contra els pisos turístics il·legals. 

Per tant, admet que no tot ha estat negatiu, i assegura que no serà el seu grup qui no 

reconegui allò que s’ha fet bé. Tanmateix, allò que ha estat aclaparador han estat els 

incompliments en matèria d’habitatge, i el compromís inicial de fer vuit mil pisos 

protegits s’ha quedat amb prou feines amb set-cents. 

Retreu que entre tota aquesta situació en matèria d’habitatge el Govern ha anat 

llançant cortines de fum; i fa notar a l’alcaldessa que la reserva del 30% no és cap 

innovació, atès que ja s’havia aplicat la reserva en alguns barris. 

Posa en relleu que l’alcaldessa ha en l’actual context de la política espanyola, la 

formació de la Sra. Colau és responsable d’haver tombat el decret de reforma de 

LAU, i la convida a llegir l’article publicat ahir per la Sra. Trilla, directora de 
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l’Observatori d’Habitatge Metropolità, en què acusa el Govern de la ciutat d’haver 

provocat que es mantinguin les lleis del PP, i que la ciutadania no pugui gaudir de 

contractes més llargs, ni limitació en les fiances; els ajuntaments no podran destinar 

més de vint-i-cinc mil milions d’euros a habitatge públic; i tot plegat en benefici 

d’una frase més de la “nova” política de Barcelona en Comú, i en aquest cas sobre 

l’esquena de milers de persones que estaven a punt de signar un contracte de lloguer. 

Afegeix els incompliments del Govern quant a escoles bressol, i pregunta com tenen 

la barra de dir que inauguraran la centunena o la centdosena escola bressol, quan la 

realitat és que en aquest mandat només se n’han fet tres, i les noranta-set de restants 

s’han fet en mandats anteriors. 

Continua la seva intervenció amb el que qualifica de culebrón del tramvia, i que avui 

ha acabat per coherència amb una majoria que ja existia en aquest consistori, i que de 

bon principi ja podien haver usat, però la seva incompetència ho va impedir. 

Confirma que la ciutadania s’ha adonat d’aquesta incompetència del Govern de la 

ciutat; ha percebut que al Govern li han calgut tres anys per posar-se la paraula 

seguretat a la boca, i remarca que a qui més afecta la inseguretat és als barris més 

vulnerables, a la gent que espera de l’esquerra certeses, però el Govern no ha parlat 

fins ara de seguretat. 

Igualment, assenyala que la incompetència es posa de manifest amb les retallades, i 

no diu que aquestes retallades siguin ideològiques com les de la dreta, sinó producte 

de la incompetència, d’haver fet malament els pressupostos, de no haver planificat 

les inversions com cal, i tot això ho paga la ciutat. En aquest sentit, pregunta on és la 

biblioteca de Sarrià, les escoles bressol de la Teixonera, o la zona esportiva de 

Magòria. I confirma que han estat unes retallades en majúscules que el Govern 

encara no ha reconegut. 

I afegeix que no cal parlar ara de la Llei de barris, que ja en tindran ocasió en el 

parell de plenaris que resten, però que avança que no ha tingut cap mena de resultat 

als barris més vulnerables. 

Retreu al Govern la seva subordinació a la independència, i constata que l’alcaldessa 

va triar, el 2017, sotmetre el seu govern i la ciutat al procés independentista; va obrir 

la porta d’aquest ajuntament a la piconadora del procés que ha desestabilitzat la 

Generalitat i que amenaça de fer el mateix en aquest ajuntament. Critica que està 

contribuint, amb els seus discursos, a convertir la ciutat en camp de batalla de 

l’independentisme, i supeditar la ciutat al procés. Altrament, assenyala que la seva 

prioritat hauria de ser defensar la ciutat de Barcelona. 

Considera que un alcalde ha de posar per damunt de tot la ciutat que governa; que un 

alcalde d’esquerres ha d’estar orgullós del llegat que han deixat a Barcelona alcaldes 

anteriors; ha de reivindicar una ciutat segura, ja que la gent no demana a aquest 

ajuntament dentistes, ni 30%, sinó poder sortir al carrer amb tranquil·litat, poder 

portar els fills a l’escola; la gent demana que un ajuntament funcioni, que no hagi 

d’esperar trenta minuts que arribi l’autobús. I diu que els dentistes i les empreses 

energètiques les han de posar les altres administracions. I posa de manifest la 

paradoxa que aquest ajuntament supleix altres administracions, però no fa el que li 

pertoca, i en dona la culpa als altres. 

Afirma que la Sra. Colau representa la història d’una decepció profunda, i que ara 

caldrà obrir un període d’esperança; va arribar a l’alcaldia com a progressista i en 

sortirà com a independentista; va començar reivindicant la nova política, i el seu 

experiment ha resultat un fracàs que paga tota la ciutadania de Barcelona. 

Insisteix que cal encetar una nova etapa, amb un alcalde o alcaldessa que lideri, amb 

totes les dificultats i contradiccions que això suposa, però que posi davant de tot 
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Barcelona, cosa que l’actual alcaldessa no pot, no sap o no ha volgut fer. 
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El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ expressa, en començar, el seu suport a la llibertat a 

Veneçuela, i reclama a l’alcaldessa que subscrigui la proposta del seu grup a 

abandonar el discurs del Govern municipal en suport al dictador Maduro, i que 

aquest ajuntament deixi de comportar-se com el tirà en negar-se a fer costat al poble 

veneçolà que demana la seva llibertat. 

Dit això, assenyala que l’informe sobre l’estat de la ciutat és una radiografia, però 

també un balanç del mandat. Recorda que fa tres anys que es va presentar el primer 

informe, i l’alcaldessa ho va voler fer al Saló de Cent, manifestant la seva voluntat 

d’aperturisme i de pluralitat, de voler escoltar la ciutadania. Tanmateix, constata que 

d’aquell primer plenari extraordinari sobre l’estat de la ciutat han passat a aquest 

d’avui, en una jornada en què es faran tres plens, una mena de tres en un que ha de 

permetre greixar una nefasta gestió municipal, i que li permetran escapolir-se de les 

seves polítiques equivocades. 

Constata que l’actual govern deixarà la ciutat en un estat avançat de degradació, 

després de tres anys de gesticulació permanent d’un govern catalèptic, que se sap que 

és viu però que no es mou perquè està paralitzat en els seus projectes o retrocedeix 

per les conseqüències de la seva gestió. 

Observa que l’alcaldessa s’ha referit a alguns dels problemes de la ciutat però s’ha 

oblidat d’esmentar el principal, que és ella mateixa. En aquest sentit, constata que 

l’onada transformadora que havia de portar a la ciutat s’ha convertit en un tsunami 

per als barcelonins. I fa notar que més enllà del Baròmetre municipal que posa de 

manifest que el 60% de la ciutadania considera que en aquest mandat Barcelona està 

pitjor que abans, i han pogut comprovar que tot allò que toca aquest govern es 

converteix en un problema que no era o, si existia, en un de més gran. 

En aquesta línia, recorda que l’alcaldessa va prendre la decisió de ser regidora de 

seguretat, també, i el cert és que la seguretat s’ha convertit en el primer problema de 

la ciutat segons el Baròmetre municipal, amb un increment de la delinqüència el 

darrer any segons xifres policials del 19%; la ciutat està tota ella fora de la llei i el 

delicte hi és capital, i posa Barcelona lluny de ser una ciutat de llei i amb ordenances, 

on la necessària fermesa contra la delinqüència i l’incivisme, contra els qui no 

respecten les normes de convivència, per l’al·lèrgia del Govern a la policia i a la llei, 

s’ha convertit en focus de violència per tota la ciutat i en desànim entre els agents de 

la Guàrdia Urbana, a la qual sistemàticament l’alcaldessa ha negat un suport real en 

els moments més controvertits. 

Seguidament, recorda que l’alcaldessa va accedir a l’alcaldia amb el govern de 

minoria més absoluta de la història democràtica de la ciutat, esgrimint sobretot les 

polítiques d’habitatge, però avui hauria d’haver reconegut que l’accés a l’habitatge ja 

és el segon problema de la ciutadania, una percepció negativa que s’ha multiplicat 

per dotze des que Barcelona en Comú governa. 

Igualment, fa referència al fet que va prometre que faria del diàleg la seva eina 

política, i resulta que ha governat per decret i ha convertit el Govern municipal i la 

ciutat de Barcelona en el corralito dels comuns. 

Afegeix que també va prometre remunicipalitzar serveis públics que, quan governava 

la ciutat ICV-EUiA, que ara ho fa amb Barcelona en Comú, es van privatitzar amb 

l’eufemisme “externalització”. Tanmateix, no només no s’han remunicipalitzat 

serveis, tret d’alguns aspectes testimonials per a la gesticulació política, sinó que, a 

més, l’Àrea Metropolitana, que governa l’alcaldessa, privatitza l’habitatge amb la 

creació d’un operador metropolità gestionat per una societat mixta que inclou 

empreses privades. 
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Comenta que el mateix ha succeït amb les tarifes dels subministraments com l’aigua 

o del transport públic, i han consolidat durant aquests quatre anys els increments 

abusius. 

Constata que tampoc no ha fet cap referència al greu problema del taxi, que corre el 

risc d’agreujar-se els propers dies d’esdeveniments importants per a la ciutat com el 

Mobile, amb la vaga anunciada dels treballadors del metro. 

En l’àmbit de la mobilitat reconeix, però, que l’alcaldessa ha restat inamovible al 

desànim, i ha anteposat la ideologia a l’eficàcia; i posa com a exemple que avui 

aprovaran un acord de connexió del tramvia que l’alcaldessa sap que és una 

gesticulació més a les portes d’unes eleccions. També ha anteposat ideologia a 

eficàcia en el cas de les superilles, o els carrils bici precipitats, ben lluny de fer allò 

que hauria calgut, que era desplegar la línia de bus D30, o promoure davant la 

Generalitat la finalització de les obres de l’L9. 

Li retreu que hagi posat per davant la ideologia a la convivència amb el suport a les 

ocupacions a la ciutat, i també les ocupacions ideològiques que tant defensa el 

Govern quan són els seus amics i gent propera als grups antisistema, als quals els 

riuen totes les gràcies. 

Remarca que, fa quatre anys, la Sra. Colau es va presentar com l’alcaldessa que 

posaria fi a les retallades, però s’ha revelat com l’alcaldessa “Manostijeras”; així, ha 

retallat en gairebé tots els àmbits, començant per les seves promeses electorals. En 

aquest sentit, li recorda que va prometre fer vuit mil habitatges socials durant el 

mandat, que al cap d’un temps va reduir a tres mil dos-cents, i el mandat acabarà amb 

prou feines amb vuit-cents habitatges. 

Confirma que els desnonaments continuen, també un centenar de solars públics buits, 

que permetrien la construcció de sis mil habitatges socials. I afegeix que els 

desistiments i renúncies de beneficiaris d’habitatges socials es continuen 

incrementant, i ja és el 69% de les famílies que ho fan, mentre que les persones que 

són a la llista d’espera ja arriben a les setanta-dues mil, cosa que significa un 

increment del 33% els darrers dos anys. Posa en relleu que, altrament, a les llistes 

d’espera no es produeixen retallades, i afecten moltes famílies de la ciutat que 

esperen poder accedir a un habitatge, tret que optin pel cop de peu a la porta i ocupin. 

Afegeix que el Govern tampoc no retalla les llistes d’espera als serveis socials, i 

recorda que hi ha més de vuit mil persones grans a la ciutat que esperen per accedir a 

una residència pública una mitjana de dos anys i mig; i més de vuit-centes persones 

grans esperen plaça en un centre de dia una mitjana de vuit mesos. Igualment, diu 

que cal esperar una mitjana de vint-i-cinc dies per obtenir una primera visita als 

centres de Serveis Socials; i hi ha més de tres mil sis-centes persones sense llar a 

Barcelona, i mil que dormen al carrer. 

Comenta, igualment, que també es penalitza els emprenedors, que han d’esperar una 

mitjana de cent dies per obtenir una llicència d’activitat econòmica o d’obres. 

Diu que no té intenció d’estendre’s amb els resultats de la gestió del mandat, però 

queda clar que aquest informe de l’estat de la ciutat és la crònica del fracàs del 

Govern de la ciutat, de l’intervencionisme, del dirigisme, del sectarisme ideològic, 

del clientelisme i de l’extremisme que anomenen populisme, que empobreix i 

empetiteix encara més la ciutat. 

I afegeix que, per si tot això fora poc, l’alcaldessa se suma a fer d’alcaldessa del 

procés, i a posar Barcelona al costat de l’independentisme i al servei de la secessió. 

Considera, doncs, que és un trist balanç que confia que en les properes eleccions 

municipals els barcelonins el tinguin ben present. 
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La Sra. REGUANT, en primer lloc, aprofita, atès que hi ha qui ha obert la veda a 

parlar de cops d’estat, per enviar tota la solidaritat al poble veneçolà que està patint a 

hores d’ara un cop d’estat i mostra el suport a la revolució bolivariana. 

Fa notar que avui, a les nou del matí, estan fent un debat de ciutat tancats al saló de 

plens de l’Ajuntament, que essencialment ha esdevingut un debat electoral, 

pràcticament. Consideren, tanmateix, que un debat sobre l’estat de la ciutat hauria 

estat positiu fer-lo a la tarda a fi que el màxim nombre de persones el puguin escoltar 

i participar-hi, ja que parlen d’allò que afecta els veïns i les veïnes, més enllà de les 

xifres i les dades que tothom ha anat utilitzant en aquest debat, uns com a arma 

llancívola per posar-se medalles i, d’altres, per criticar, però allò que realment mostra 

l’estat de la ciutat és que els veïns i les veïnes puguin explicar com viuen i com 

pateixen aquestes dades, i que també puguin escoltar el que diuen els grups 

municipals i que es pugui establir una certa interacció. 

Tanmateix, confirma que això no passa i, altrament, estan tancats en aquesta cambra 

celebrant una sessió maratoniana, tres plenaris en un dia, i continuaran parlant de 

xifres i moltes de les coses que surten en aquest debat sobre l’estat de la ciutat es 

repetiran en els dos plens posteriors. 

Considera que allò realment remarcable és que les desigualtats entre barris i districtes 

continuen mantenint-se i no disminueixen, la segregació continua sent una realitat, i 

es reforcen els estereotips entre les poblacions dels diversos barris, sense que es 

produeixi cap canvi en aquest sentit a fi de reduir desigualtats territorials i materials 

de les persones. 

Assegura que això preocupa el seu grup; constatar que la perifèria de la ciutat 

continua lluny del centre pel que fa a la seva capacitat adquisitiva, les condicions per 

accedir a un habitatge digne o la possibilitat per accedir a determinats serveis públics. 

Afirma que tot això continua sent una realitat, i malgrat que pugin confirmar un 

increment en la inversió social, les realitats socials continuen sent les mateixes. 

Altrament, consideren que cal posar les eines per revertir aquestes condicions 

estructurals i, per tant, que cal anar més enllà en la recuperació de serveis públics, en 

la construcció d’habitatge públic i, per tant, en la recuperació d’habitatge que ara 

com ara està en mans de fons voltor o és inexistent. 

Subratlla que cal posar al centre els canvis estructurals que depenen del municipi de 

Barcelona, i que tenen a veure amb la localització, atès que massa sovint s’ha intentat 

bastir una ciutat tancada en ella mateixa, una mena de ciutat estat que no té en 

compte el territori on està inserida ni la resta de municipis del seu voltant. 

Conclou que no es pot construir una Barcelona aïllada, que pretengui assolir més 

competències sense tenir en compte que no només l’àrea metropolitana sinó també la 

resta del país on viu té una realitat, unes condicions i voluntat de canvi, cosa que 

massa sovint Barcelona ha obviat. 

En conseqüència, afirma que la seva formació continua posant al centre la necessitat 

de la recuperació de serveis públics com una de les vies reals per canviar aquestes 

condicions estructurals, la necessitat d’anar més enllà del 2% d’habitatge públic; i, 

sobretot, prioritzen la necessitat de tenir en compte els veïns i les veïnes i no només 

tancar-se en aquest saló de plens, i perquè el mateix informe sobre l’estat de la ciutat 

també posa tot això al centre; i també parla de l’envelliment de la ciutat, tracta de les 

desigualtats salarials, de la bretxa salarial estructural, i palesa que la remuneració 

mitjana dels i les joves d’entre vint-i-cinc i vint-i-nou anys sigui d’un 35% inferior a 

la mitjana. Es conclou, doncs, que la població envelleix i que els joves continuen 

sent, d’una manera molt preocupant, els més precaritzats i, per tant, que acaben tenint 

la necessitat de marxar de la ciutat per poder viure en condicions. 
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Confirma que per més que hi hagi qui s’entesti a evitar descriure un panorama 

desolador, el cert és que cal posar eines damunt la taula, i afirma que per al seu grup 

les receptes són clares: serveis públics al centre, habitatge i escoltar la ciutadania. I 

diu que ho repetiran tant com calgui. 

Diu que no tenen intenció d’entrar avui en un debat preelectoral com el que ha 

inaugurat el Sr. Collboni molt clarament, però sí que demanen que si parlen de la 

ciutat, ho facin dels barris i, per tant, dels veïnats. Demana que es porti aquest debat 

fora d’aquesta cambra, i potser així deixaran d’utilitzar les xifres com a arma per 

guanyar vots. 

 

El Sr. ARDANUY diu que emprarà el seu temps per parlar dels reptes de futur, de les 

prioritats de la ciutat, i dels recursos per portar-los a terme, amb l’objectiu de 

millorar la qualitat de vida de la ciutadania. Assenyala la necessitat de fer polítiques 

valentes i sustentar-les amb recursos. 

Confirma que cal parlar, doncs, de seguretat i, en aquest sentit, constata que cal 

recuperar la confiança dels veïns i veïnes de Barcelona que l’han perduda en el 

Govern municipal. Afegeix que també cal parlar de qualitat mediambiental, de l’aire, 

i de la necessitat de minorar els nivells de contaminació clarament, i reduir la 

circulació de vehicles. Igualment, apunta que cal incrementar els espais verds, que 

s’han reduït molt; i s’imposa fer un debat obert i sincer entorn de l’impacte del port 

de Barcelona en els veïnats propers. 

Continua dient que també s’ha de disminuir la repercussió de la contaminació 

acústica. 

Amb referència a la mobilitat, alerta que els cal un pla de mobilitat urbana ambiciós i 

potent, tirar endavant taules polítiques per marcar els objectius i les prioritats amb 

relació a rodalies, autobusos interurbans i noves línies de tramvia. 

Quant a l’educació, assenyala que cal abaixar les xifres d’abandonament prematur 

dels estudis i apostar per l’èxit educatiu i per l’FP; abordar fermament la 

universalització de l’educació 0-3, millorar els centres educatius de la ciutat i posar 

més recursos per condicionar-los. 

En matèria d’habitatge, afirma que calen recursos econòmics per materialitzar els 

acords a què arriben en aquesta cambra. I pel que fa a la cultura, expressa la 

necessitat de donar suport a les associacions culturals de base, de barri, als ateneus, 

als teatres de proximitat. 

Constata que la ciutat té al davant molts reptes, però encoratja aquest consistori a ser 

valent i posar els recursos necessaris per afrontar-los. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ considera que per parlar de l’estat de la ciutat haurien de referir-

se a un àmbit geogràfic que superés els deu districtes que la componen, i analitzar les 

virtuts i els problemes que es generen en un territori que supera ja el concepte clàssic 

d’àrea metropolitana. 

Diu que, a parer seu, el primer problema és, doncs, no afrontar la governança única i 

conjunta de la conurbació de més de sis-cents quilòmetres quadrats i 3,5 milions 

d’habitants. 

Constata que la Barcelona dels deu districtes va perdent població constantment, 

sobretot gent jove que es veu obligada a allunyar-se cada vegada més del centre en 

no poder fer front als preus desorbitats dels lloguers; una ciutat que va cedint terreny 

a la gentrificació, al turisme i als serveis, però que va perdent teixit industrial; 

altrament, la Gran Barcelona va guanyant població, diversitat, teixit industrial, o 

potència cultural i científica. 
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Per tant, remarca que les solucions de futur han de ser assolides des d’una 

perspectiva comuna, tractant de revolucionar, en primer lloc, el sistema de 

governança amb un únic alcalde o alcaldessa i cinquanta regidors i regidores dels deu 

districtes i dels trenta-sis municipis veïns de Barcelona. 

Considera que, amb aquesta solució, els problemes socials d’habitatge, mobilitat, 

seguretat, igualtat o salari de ciutat, entre altres, agafarien una embranzida 

multiplicadora i es posicionaria com la conurbació més important i més influent i 

més dinàmica, en un futur proper, del sud d’Europa. 

Entrant a valorar l’informe de l’estat de la ciutat, destaca, en primer lloc, la fortalesa 

de Barcelona que, malgrat tot, va creixent i guanyant posicions internacionals; en 

segon lloc, destaca l’esforç que s’ha fet, i que s’ha de continuar fent, per reduir les 

desigualtats. I, en tercer lloc, destaca l’esforç que s’ha d’endegar per fer efectiva la 

necessitat imperiosa d’un canvi de model productiu, energètic, ambiental, de 

mobilitat, participació i governança, que és, ni més ni menys, el compromís adquirit 

per la ciutat al llarg de la història, d’aportar sempre un model propi, capdavanter i 

exportable; un model socialment més avançat de convivència, de llibertat, 

d’integració i de concepció urbana. 

 

El Sr. PISARELLO diu que, com el Sr. Trias, ell també portava una intervenció 

escrita, tot i que també era previsible el que ha plantejat. 

Observa, però, que es pregunta com és possible, si segons diuen el Govern no té cap 

capacitat d’arribar a acords, i és el govern de la mera confrontació, que s’hagin 

arribat a resoldre temes que feia anys que eren damunt la taula, com la Model, 

Glòries, Sagrada Família, el Barça, o la cobertura de la ronda de Dalt. Assegura que 

no entén com ha estat possible arribar a acords respecte a tots aquests casos si només 

han estat el govern de la confrontació; inquireix als grups com s’ho expliquen. 

Entén que hi hagi coses que al Sr. Trias no li agradin, que a la dreta no li agradin, i 

que digui que no estan aquí per fer de dentistes, o que el tramvia no els importa; però 

fa notar que la ciutadania, en les darreres eleccions, va qualificar el seu model de 

ciutat, i no és pas una proposta guanyadora ni que creixi segons les enquestes de què 

disposen. 

Insisteix, però, que entén que hi hagi polítiques socials que no els agradin, i que 

tampoc no siguin del gust de la Sra. Mejías, ja que en això constata que tenen força 

coincidències i, de fet, han votat igual en moltes propostes de tipus social i econòmic. 

Al Sr. Collboni, que els acusa de practicar la vella política perquè donen xifres, li 

respon que són rigorosos, i que la bona política requereix rigor i, per tant, xifres i 

dades concretes. 

En aquest sentit, fa referència a l’habitatge, un assumpte en què tots els grups han 

donat xifres diferents; d’una banda, hi ha qui afirma que havien promès cinc mil 

habitatges, deu mil, catorze mil i, així, a veure qui la diu més grossa. I els repta que 

els diguin quina gran ciutat de l’Estat els darrers quatre anys de crisi econòmica ha 

fet una política com la d’aquest ajuntament; quina ha fet una aposta més forta en 

matèria d’habitatge de lloguer; quina ha aconseguit del Banc Europeu d’Inversions el 

finançament que ha reconegut a l’Ajuntament de Barcelona durant aquest mandat per 

a polítiques d’habitatge. Pregunta al Sr. Trias si el mandat passat van crear una unitat 

contra l’exclusió residencial per aturar desnonaments; si van aconseguir comprar 

habitatge per evitar que es produeixin especulacions als barris de la ciutat. 

Diu que no els agrada repartir culpes, però demana que siguin honestos i que 

reconeguin que les competències d’habitatge les té qui les té, i que no pot ser que la 

inversió en habitatge que s’ha fet aquests anys, amb un govern del PP a l’Estat, que 
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ha desinvertit d’una manera vergonyosa en els ajuntaments, l’hagi hagut de fer, en un 

80%, aquest ajuntament. Pregunta si no consideren això una dada objectiva i real. 

I pregunta a la Sra. Benedí si no considera una dada objectiva que en matèria 

d’escoles bressol l’Ajuntament de Barcelona està aportant el 65% de la despesa 

corresponent. 

Qüestiona si el que volen és que facin veure que no existeix un govern de la 

Generalitat, o de l’Estat, o que no ha existit un govern del PP. Reconeix que es 

podria fer més, però el que fan és posar damunt la taula xifres fefaents, i és reconegut 

que Barcelona és la ciutat que més inversió social ha fet i, malgrat això, ho han de 

tornar a discutir una vegada i una altra. 

Recorda que pràcticament tots els grups del consistori van dir que el 2018 es 

produirien retallades; i al Sr. Collboni, que no para de parlar d’incompetència, que va 

augurar que disminuiria la recaptació de l’IBI, que baixaria la recaptació d’impostos, 

li confirma que tancaran l’exercici pressupostari del 2018 amb 42 milions d’euros 

més que l’any anterior, situant-se com el pressupost més elevat de la història d’aquest 

ajuntament. I fa notar la quantitat de fake news que el regidor ha portat a aquesta 

cambra, i l’acusa d’incompetència i de manca de responsabilitat absolutes. I constata 

que el que ha fet en aquesta cambra és quelcom que lamenta com a militant 

d’esquerres. Considera que el Sr. Collboni ha vingut a fer de Valls, cosa que no li 

escau gens; i ha fet servir el llenguatge que fa servir el candidat de les elits quan 

parla de la independència, i aprofita per fer notar que és l’únic, amb el Sr. Fernández 

Díaz, que avui n’ha parlat en aquest debat, i ni tan sols la Sra. Mejías l’ha guanyat en 

duresa. 

L’acusa d’haver vingut a fer de Valls d’una manera vergonyosa; i fa avinent que va 

retreure al Govern de la ciutat, amb un tuit, que fes costat a les persones 

empresonades, quan el mateix president Montilla les va visitar a la presó. Insisteix 

que li sembla una actitud vergonyosa perquè considera que, en el context que estan 

vivint i escoltant determinades intervencions i discursos del PP i de Ciutadans, la 

visió que es dona a Europa és molt perillosa; i constata que a Barcelona necessitaran 

fronts amplis i gent que es pugui entendre per fer política i que aturi el creixement de 

l’extrema dreta. I reitera que la manera d’actuar del PSC és irresponsable perquè no 

hi ajuda gens. 

Diu que si el PSOE no vol regular els preus dels lloguers, que ho digui clarament; si 

no gosa posar límits al poder financer, que ho digui, però no acusi el Govern de 

Barcelona de no aprovar els decrets per ampliar el termini dels contractes, quan 

l’assumpte de fons és posar límits al poder financer; i aquesta és una qüestió 

democràtica bàsica que han de resoldre. 

Finalment, pregunta al grup d’ERC, que els retreu no haver fet res per promoure la 

innovació productiva, si sap d’alguna ciutat de Catalunya que hagi impulsat un pla de 

ciència com sí que ha fet aquest ajuntament; alguna que hagi impulsat projectes com 

el de Ca l’Alier. 

I assegura que està molt satisfet que ERC tregui vots al PDeCAT, i que això reforci 

una formació més a l’esquerra, però diu que voldria que això es traduís en polítiques 

concretes; que en les conselleries que porta ERC a la Generalitat s’impulsessin 

polítiques realment socials, ja que, malauradament, fins ara no n’han vist cap ni una. 

Reitera, doncs, que cal aprofundir en matèria de democràcia política, econòmica i 

social; i reconeix que moltes coses es poden fer millor, però demana que no facin 

partidisme de curta volada que avui han pogut constatar en aquesta cambra. 
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El Sr. TRIAS observa que al Sr. Pisarello sempre li toca fer un determinat paper, i 

lamenta que no hi sigui el proper mandat perquè se’n va. 

Dit això, considera evident que l’actual govern ha fet malament un conjunt de coses, 

però diu que està convençut que les coses que expliquen se les creuen. Fa notar que 

es creuen que han tirat endavant la Model, l’Acord per les Glòries, l’acord del Barça, 

i considera que haurien de ser més modestos, ja que tots aquests acords són resultat 

d’una evolució, però el Govern no fa altra cosa que posar-se medalles. I, altrament, 

constata que tenen molt d’interès de qualificar el seu grup de dreta retrògrada i 

l’acusen de no haver fet gaire res durant el mandat anterior. 

Així, atès que l’interpel·len personalment, diu que sí que ha fet coses i, entre altres, 

ha desenvolupat el model sanitari de Catalunya, amb la col·laboració de molts. I 

considera que menysprear els altres sistemàticament és un error, i aquest és un 

problema que té el Govern. 

Aprofita el moment per agrair sincerament a l’alcaldessa la seva actitud envers els 

presos i les preses, i especialment envers Joaquim Forn; i observa que si el Joaquim 

Forn fos avui en aquesta cambra —recorda que es presenta a les eleccions 

municipals— els diria el que sempre va dir, que Barcelona en Comú és una broma 

per als rics, una amenaça per a les classes mitjanes i un càstig per als més 

desfavorits; i ell avui hi afegeix que quan l’alcaldessa va prendre possessió va dir 

“feu-nos fora si no complim el que diem”, i sospita que ja sap què passarà. 

Fa notar que l’actual govern explicava coses que faria, i que retreia que no 

s’haguessin fet abans, i ara, de sobte, han descobert que no era l’Ajuntament qui les 

havia de fer, que corresponen a la Generalitat o a l’Estat, i han optat per donar la 

culpa de tot a algú altre. I pregunta quant habitatge social es va fer en els moments de 

màxim èxit econòmic d’aquesta ciutat, com van ser el Jocs Olímpics, amb els 

governs que anomenen progressistes i socials. 

 

La Sra. MEJÍAS observa que el Govern té molt ben repartits els papers de policia bo 

i policia dolent, i diu que quan a ella li toca el policia dolent ni tan sols es refereix a 

res del que ha dit en la seva intervenció. Suposa que el motiu és que li té mania, o bé 

perquè el tinent d’alcaldia gasta superioritat moral i supèrbia masclista. Això no 

obstant, està obligada a respondre-li. 

Així, quan el Sr. Pisarello formula la pregunta retòrica sobre en quin moment s’ha 

arribat en aquesta ciutat a acords tan importants com els presos en el present mandat, 

com la Model, la cobertura de la ronda de Dalt, el Barça o les Glòries, li respon que 

vagi a mirar-s’ho, que no hi ha res fet; que les Glòries són un forat enorme, el Barça 

encara està per decidir, a la ronda de Dalt només hi ha un mínim tram cobert i, quant 

a la Model, ho qualifica de presa de pèl. 

Pel que fa a l’afirmació del tinent d’alcaldia sobre la pulcritud dels comptes 

municipals, diu que el seu grup voldria saber del cert com estan, ja que fa mesos que 

els demanen que els donin els números i no ho aconsegueixen; tampoc en la darrera 

sessió de la Comissió d’Economia, quan tots els grups municipals van exigir-li que 

els els lliurés, ni avui tampoc. Tanmateix, diu que les notícies que els arriben de la 

casa és que hi ha un munt de projectes aturats per manca de recursos, cosa que no és 

una reprogramació d’obres, sinó retallades. 

Quant a les polítiques socials, diu que li sembla molt bé que el Govern presumeixi de 

fer tanta política social, però constata que la realitat és que la fan molt malament; i 

suggereix al Sr. Pisarello que surti al carrer i s’adoni del nombre d’assentaments 

irregulars, que ara fins i tot ja tenen altures de dos pisos; veurà quantes persones 

dormen al carrer, els menors no acompanyats que no reben cap recurs social i es 
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veuen abocats a delinquir per subsistir. 

Pregunta quina mena de polítiques socials són aquestes; i diu que tal vegada el seu 

grup té una altra consciència social, ja que voldria que aquestes persones tinguessin 

un lloc on viure i una feina per viure pels propis mitjans. 

I diu que les dades es poden rebatre, ja que el 2014 l’exclusió i la pobresa a 

Barcelona era del 14%, mentre que ara arriba pràcticament al 20%, i pregunta al Sr. 

Pisarello a qui han de culpar d’això. 

 

La Sra. BENEDÍ apunta que el dret de tanteig i retracte d’aquest ajuntament és una 

proposta d’ERC, i la reserva del 30% es va aprovar perquè el seu grup va propiciar 

l’acord; quant a la recuperació de la Model, recorda que el Govern no volia ni 

asseure’s a parlar-ne amb el conseller Mundó, i el seu grup va haver d’insistir molt i 

molt. Igualment, explica que l’arribada del metro a la Marina va seguir el mateix 

camí; com tampoc no s’hauria aprovat el PEUAT sense la seva concurrència. 

Quant a l’acord per la connexió del tramvia, constata que s’hi arribarà avui amb rigor 

i treball i no pas a base de tuits i proclames. 

Confirma que els pocs èxits que pot lluir el Govern municipal són fruit d’acords amb 

ERC, que sempre ha mostrat una actitud responsable i lleial amb el Govern de la 

ciutat i ha procurat pels interessos de la ciutat. 

Pel que fa a la renda 0-16, que es va trigar quatre mesos a començar a pagar-la, 

pregunta què passarà a partir del maig, ja que no figura al pressupost. 

Qüestiona, també, què succeirà amb els dotze mil PIA pendents; o com es gestiona el 

que la Diputació passa a aquest ajuntament adreçat al forat negre de Glòries. 

Explica que el desembre de 2015 la Generalitat tenia un deute amb l’Ajuntament de 

144,22 milions d’euros, i l’octubre de 2017, a l’inici del 155, aquest deute havia 

davallat a 33,49 milions, i el maig de 2018, amb la fi del 155, va arribar a 39,36 

milions, i el novembre del mateix any, el deute de la Generalitat és de 26,54 milions 

d’euros, i pregunta si consideren que la reducció d’aquest deute no es pot anomenar 

política social. 

Fa avinent al Sr. Pisarello que el seu grup sempre tindrà la mà estesa, tanmateix, no 

estan disposats a rebre tantes lliçons. 

 

El Sr. COLLBONI reitera que el Govern municipal ha subordinat Barcelona al 

procés independentista; li recorda que va trencar un govern de coalició d’esquerres 

per pactar amb l’independentisme, i la conseqüència d’això ha estat més inestabilitat, 

més incompliments i més mala gestió. 

Afirma que no li han de donar explicacions sobre el decret de l’habitatge o sobre les 

retallades pressupostàries, sinó que han d’explicar a la gent que ahir es podien signar 

contractes de lloguer per cinc anys i a partir d’ara seran de tres anys; també han 

d’explicar als veïns les retallades que han fet a Sarrià, a Baró de Viver, a la 

Teixonera o a Vall d’Hebron, a la ciutadania a la qual van prometre obres i 

intervencions públiques que no es faran sota l’epígraf de les reprogramacions, que no 

són altra cosa que retallades per incompetència. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ afirma que l’increment de la delinqüència, el 

deteriorament dels barris, la carestia dels lloguers i la manca d’habitatge a la ciutat i 

les llistes d’espera per als serveis socials no tenen altre nom que el d’Ada Colau, ja 

que lluny de resoldre els problemes els agreuja primer i els converteix en conflicte 

després, a fi que la seva agitació i gesticulació emergeixin per amagar la seva 

incapacitat. 
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La Sra. REGUANT observa que el Govern afirma que sí que té model de ciutat, i 

admet que, en el fons, el que té continua apostant per la sobreexplotació turística, que 

genera conseqüències i impactes negatius en la ciutadania. 

En aquest sentit, comenta que avui se celebra que Barcelona bat rècord de turistes, 8 

milions, una xifra que va en augment sense, altrament, generar alternatives i sense 

que es posi fre a aquest model de ciutat que allò que provoca és la sobreexplotació 

dels barris i de molts treballadors i treballadores, i genera conseqüències negatives en 

el dia a dia de veïns i veïnes. 

Constata que aquesta situació no es palesa a l’informe de l’estat de la ciutat, però 

tanmateix és una realitat que continuen patint cada dia, i sistemàticament hi ha gent 

que reivindica i reclama la necessitat de reduir el turisme i de generar alternatives a 

aquest model de ciutat i econòmic. I afegeix que això s’acaba vinculant amb el fet 

que Barcelona és capital de la mobilitat, però on no es redueix la contaminació, i hi 

continua havent problemes greus de mobilitat; i una de les conseqüències del model 

de mobilitat és que continuen augmentant les matriculacions de vehicles privats. 

Insisteix en la necessitat d’un canvi de model productiu i econòmic, però, sobretot, 

d’un canvi de model en la gestió dels serveis, ja que no només cal gestionar bé, sinó 

generar alternatives que responguin a les necessitats. I, en aquest sentit, reitera que 

cal la recuperació dels serveis públics, municipalitzacions, i polítiques d’habitatge 

que posin les necessitats de les persones al centre i, per tant, canviar el model de 

ciutat, que no ha diferit tant entre els mandats dels darrers trenta anys, que continua 

sent el que precaritza, expulsa i no garanteix les condicions de vida que pertoquen. 

 

La Sra. ALCALDESSA respon l’afirmació que ha fet el Sr. Collboni respecte a la 

votació del decret del lloguer, que es feia contra les costelles de la gent, tot i que ell 

no n’hi ha posat cap, de costella; altrament, constata que hi ha milers de veïns i 

veïnes que sí que ho fan cada dia per lluitar contra l’especulació i els desnonaments; 

són les entitats veïnals, els sindicats de llogaters, les plataformes d’afectats per la 

hipoteca, que volien votar en contra del seu decret, que és una estafa i que cedeix a 

les pressions dels sectors immobiliaris més especulatius. 

 
 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les deu 

hores i trenta-cinc minuts. 


