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?L'oposició aplana el camí a Colau
per aprovar els pressupostos
Els comptes superen el penúltim tràmit abans d'arribar al ple amb els grups
disposats a tancar un acord, però sense xecs en blanc

Gerardo Pisarello i el gerent d'Economia de Barcelona, Jordi Ayala Foto: Jordi Bes

Els pressupostos de Barcelona del 2018
(https://www.naciodigital.cat/noticia/140178/ajuntament/barcelona/reclama/ciutat/no/aturi/passi/pa
ssi) han superat aquest divendres el darrer tràmit abans de sotmetre's a l'aprovació definitiva al ple
d'aquí a una setmana. Gerardo Pisarello, primer tinent d'alcalde del govern d'Ada Colau, ha
reclamat a l'oposició un darrer esforç per acordar-los per donar el missatge que a la capital
catalana encara es manté una certa estabilitat en un context polític convuls. "Tenim l'oportunitat
d'intentar que els pressupostos siguin un senyal cap a la societat: a l'Ajuntament de Barcelona
som capaços de prioritzar aquesta estabilitat", ha subratllat.
Els comptes han prosperat aquest divendres en una comissió extraordinària d'Economia, en la qual
el govern ha donat el vistiplau a les al·legacions de diversos grups de l'oposició, com ara la
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retirada dels comptes de qualsevol partida per al tramvia com reclamava el Grup Demòcrata (el
PDECat)
(https://www.naciodigital.cat/noticia/146895/colau/refreda/projecte/estrella/tramvia/encarrilar/press
upost) . L'escenari més factible per ara és que aquesta formació, ERC, el PSC i el regidor no
adscrit (de Demòcrates) s'abstinguin, però caldrà esperar al ple perquè tota l'oposició ha fet reserva
de vot excepte el PP, que ha votat en contra. Si no hi ha pacte, Colau haurà de recórrer a una qüestió
de confiança per segon any per aprovar els comptes.
Des de l'oposició, els grups que poden acabar facilitant l'aprovació s'han mostrat predisposats a no
bloquejar la ciutat, però no s'han estalviat les crítiques ni expressar les reticències sobre el govern.
"No donarem xecs en blanc", ha advertit el líder d'ERC, Alfred Bosch, el qual ha subratllat que ara
s'ha obert "una escletxa" d'acord, però que els republicans són oposició i estan "decebuts" per com
ha evolucionat la negociació dels comptes. La portaveu adjunta del PDECat, Sònia Recasens, ha
reiterat que encara mantenen la distància amb el govern: "Són moltes les vegades que ens ha
fallat". Els dos grups han remarcat que falten algunes qüestions, com desbloquejar l'Hermitage
(https://www.naciodigital.cat/noticia/142467/hermitage/barcelona/ensopega/amb/reticencies/colau/
al/projecte) .
Els socialistes critiquen la "Colauvergència"
El PSC ha tornat a carregar contra Barcelona en Comú, els seus socis de govern de fins fa dos
mesos. La socialista Montserrat Ballarín ha criticat que comença la "Colauvergència" a
l'Ajuntament pel pacte pressupostari amb el PDECat. "Colau ha preferit negociar amb Trias per
enterrar el tramvia que amb el PSC per congelar la T-10", ha destacat, i ha criticat el "gir
independentista" de l'alcaldessa i que a BComú "s'han desdibuixat tant que s'estan esborrant".
Pisarello ha assegurat que "si hi ha acord polític hi haurà tramvia", i pretén aprovar el pressupost
amb forces a favor de la independència i en contra.
Eulàlia Reguant (CUP) considera que el pressupost és continuista i conté "certes alarmes", com
ara que no s'aposta per recuperar serveis bàsics, però ha obert la possibilitat també d'arribar a
algun acord i espera conèixer el detall dels pactes que ja han tancat el PDECat i ERC. La líder de
Ciutadans, Carina Mejías, la socialista Ballarín i el popular Javier Mulleras han retret al govern
que, en la seva opinió, es posi al servei de l'independentisme. Segons Mejías, els partits
independentistes volen facilitar-los "per pagar els favors" dels "comuns" al Parlament, i per a
Mulleras, "Ada Colau ha deixat de ser l'aliada de Barcelona a l'aliada de l'independentisme a
Barcelona".
Hi haurà comptes amb acord o sense
En tot cas, el tinent d'alcalde ha ressaltat que, "amb independència del resultat, Barcelona tindrà
uns pressupostos sí o sí", és a dir, que tornaran a tirar de la qüestió de confiança si finalment no hi ha
acord. Es tracta d'un mecanisme excepcional per superar bloqueigs que implica que l'oposició té
un mes per presentar un govern i una proposta de pressupostos alternatius per desbancar
l'alcaldessa, però la fragmentació del consistori va fer que l'any passat ni s'intentés. Difícilment es
provaria ara en cas de qüestió de confiança.
Malgrat aquesta possibilitat, Pisarello prioritza tancar un pacte. "Sabem que és difícil l'acord amb
molts actors, però creiem que és possible", ha subratllat, i ha afegit: "Hem fet un esforç per
acceptar el màxim d'al·legacions possibles". Segons el tinent d'alcalde, abans de les eleccions
catalanes del 21 de desembre "no semblava gens fàcil" tancar un acord, però després ha ressaltat
que s'ha obert "un nou escenari interessant" que obre "l'esperança" que es puguin aprovar amb el
vistiplau de les forces polítiques del consistori.
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