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Barcelona

El PP treu 
pit pel nou 
model 
de ciutat  
Els partits d’esquerra critiquen que es 
redueixi la pressió fiscal de cara al 2012

“És evident que en un 
any no aconseguirem canvi-
ar-ho tot, però influirem en 
aquest canvi de tendència”, 
va anunciar ahir el regidor del 
PP Javier Mulleras. Amb el seu 
orgull habitual, sobretot des 
que els populars se saben de-
cisius per a l’estabilitat del go-
vern municipal, el regidor va 
defensar ahir les noves orde-
nances fiscals i els pressupos-
tos pel 2012 i va avançar que 
comportaran canvis: “El nos-
tre model de ciutat és un al-
tre, tenim un model de ciutat 
molt diferent, amb menys es-
forç fiscal”, va dir Mulleras tot 
criticant que l’anterior Govern 
havia fet de Barcelona “la ciu-
tat més cara d’Espanya”. 

En la comissió d’Economia 
d’ahir, en la qual les ordenan-
ces i els pressupostos es van 
aprovar inicialment, Mulle-
ras s’asseia entre els polítics de 
l’oposició, però va protagonit-
zar una defensa més aferrissa-
da del nou text que no pas la 
mateixa tinent d’alcalde, Sò-
nia Recasens. Va ser la millor 
demostració que el PP té la pa-
ella pel mànec i se sent autor 
de la transformació que estan 
vivint els comptes de la ciutat. 
La clau d’aquest canvi de pa-
pers la va explicar el mateix 
Mulleras. “Estem molt con-
tents perquè hem presentat 
67 al·legacions i gairebé totes 
han estat estimades totalment 
o parcial”. 

La mateixa Recasens va re-
conèixer que “és evident” que 
s’havien acceptat “nombroses 
al·legacions del PP” i va qua-
lificar les negociacions amb 
els populars de “tranquil·les i 
lleials”. Una de les poques es-
menes que CiU no ha acceptat 
dels populars és la de mante-
nir una bonificació del 2% en 
l’IBI a les persones que domi-
ciliïn aquest impost. La cancel-
lació d’aquesta bonificació su-
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Aquesta pràctica ja s’aplica 
en altres ciutats, com ara Vi-
tòria, la Corunya, Santa Co-
loma i Terrassa, segons va ex-
plica Mestre. Es desconeix 
quants ingressos suposaria 
la taxa. 

Després de l’aprovació ini-
cial d’ahir, amb els vots de 
CiU i PP, tant les ordenances 
com els pressupostos es de-
batran finalment al darrer ple 
de l’any, que serà divendres 
de la setmana vinent. Reca-
sens va dir que els càlculs es-
tan “lligats al deute” i que “les 
coses són com són i no com 
ens agradaria que fossin”.  

consell d’arquitectes

A part dels pressupostos i les 
ordenances, aquesta setma-
na s’han conegut els preus 
públics. Aquesta partida 
l’aprova unilateralment el 
Govern. Entre les principals 
novetats hi ha l’augment del 
25% en el preu del Bicing i 
també començar a cobrar 
entrada (el 50%) als aturats 
que vulguin entrar als equi-
paments esportius. Teòrica-
ment, fins ara entraven de 
franc. Tot i així,  la Síndica de 
Greuges, Maria Assumpció 
Vilà, va assegurar ahir que té 
denúncies de ciutadans atu-
rats a qui ja no s’ha deixat en-
trar de franc als gimnasos. D

posa un ingrés per a l’Ajunta-
ment de 5,6 milions d’euros. 
Tot i aquesta cancel·lació, que 
suposa més ingressos per a 
l’administració, el nou model 
de CiU i PP va encaminat a re-
duir la pressió fiscal congelant 
l’IBI, l’impost de circulació i la 
zona blava C i D. 

“canvi de rumb”

La resta de partits, en canvi, 
van criticar durament l’acord 
final. El líder d’Unitat per 
Barcelona, Jordi Portabella, 
va lamentar que “la inversió 
cau un 40% i el deute creix un 
7%”. Aquestes xifres represen-
ten, segons el regidor indepen-
dentista, “la madridització de 
Barcelona”. Portabella va as-
segurar que aquest “canvi de 
rumb” és una “política aliena 
a Barcelona”. El regidor d’ICV, 
Joaquim Mestre, va dir que es 
tracta d’un pressupost “agres-
siu en temes ambientals i soci-
als”. Des de les files socialistes, 
Guillem Espriu va criticar que 
les esmenes acceptades del PP 
“empitjoren els pressupostos”. 

Malgrat desestimar la ma-
joria de les esmenes dels par-
tits d’esquerres, Recasens va  
informar que estudiaran una 
proposta d’ICV que reclama 
implantar una nova taxa als 
caixers automàtics per l’espai 
que ocupen de la via pública. 

municipal 

Els preus dels aliments típics 
de les festes van a la baixa

Omplir la cistella a l’ho-
ra de comprar menjar per a les 
festes de Nadal serà més ba-
rat que l’any passat, segons els 
càlculs dels gremis majoristes 
de Mercabarna.

Les fruites i hortalisses es 
comercialitzen un 13% més 
barates que fa un any. Pel que 
fa al peix i el marisc, es man-
té estable, però també regis-
tra descensos de preu consi-
derables, com ara el cas del 
lluç, que en aquest període de 
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Magatzem a Mercabarna.

festes costarà el mateix que fa 
13 anys. 

El president del Gremi 
Majorista de Peix i Marisc, 
Leandre Serra, relaciona la 
baixada de preus amb “un es-
forç per part de la cadena de 
distribució per ajustar els mar-
ges de benefici i optimitzar els 
recursos: pescadors, majoris-
tes, minoristes i restauració, 
tots hem baixat preus”.

Des de Mercabarna espe-
ren que els clients reaccionin 
“amb alegria” davant els preus 
que ofereixen i preveuen un 

En el sector de la fruita i les 
hortalisses, tots els preus van a 
la baixa i se situen al nivell del 
2009. “Afecta tant els produc-
tes habituals de gran consum 
com els productes típics de 
Nadal”, explica Casimir Llo-
rens, president del Gremi Ma-
jorista de Fruites i Hortalisses 
de Mercabarna.

productes de proximitat

Els productes de proximitat 
comparteixen el protagonis-
me cada cop més amb els d’im-
portació. El meló del Brasil és 
un dels que més força està 
guanyant en els últims anys, i 
se n’espera comercialitzar més 
de tres tones durant aquest pe-
ríode de festes. Segons Casi-
mir Llorens, el pronòstic per 
aquest Nadal és que “es ven-
drà més, però la majoria de co-
ses seran més barates”.

increment de les vendes que 
xifren entre un 3% i un 5% du-
rant la ja molt propera campa-
nya de Nadal. 

Els productes tradicional-
ment més cars durant l’època 
de Nadal, com ara el llagostí, 
la llagosta vermella i el llamàn-
tol, seran els que més baixaran 
de preu, entre un 5% i un 15%. 
En canvi, els congelats i el peix 
considerat de gamma econò-
mica mantindran un preu es-
table. En alguns casos, fins i 
tot pujaran una mica, com per 
exemple el rap i l’orada.

Davant la convocatòria de 
vaga dels transportistes de 
Barcelona els propers 21, 22 i 
23 de desembre, el president 
del Gremi de Majoristes de 
Peix i Marisc va apel·lar ahir 
al “seny” de tota la cadena de 
distribució en uns dies deter-
minants per al sector.

Leandre Serra va alertar 
que, “si hi ha menys merca-
deries al mercat, els preus 
pujaran” i es trencarà la ten-
dència a la baixa anunciada.

Sobre el mercat de fruites 
i hortalisses, per la seva ban-
da, va explicar que durant els 
dies previs a la vaga entra-
rà més mercaderia per em-
magatzemar estoc amb l’ob-
jectiu de garantir la presèn-
cia de productes frescos als 
mercats en els dies previs a 
Nadal, que coincideixen amb 
la vaga anunciada. D

consum » Fruites, hortalisses i marisc, més barats que fa un any 

La Marató 
espera repetir 
els 8,7 milions 
de l’any passat

La Marató de TV3 cele-
brarà diumenge vinent la se-
va vintena edició, dedicada 
als trasplantaments d’òrgans 
i teixits, amb l’objectiu de re-
captar recursos per donar su-
port a la investigació cientí-
fica i sensibilitzar la socie-
tat. “Qualsevol euro que ar-
ribi serà valorat per tot el que 
significa”, va destacar la di-
rectora de TV3, Mònica Ter-
ribas, que va mantenir que 
el repte no és batre marques 
anteriors, sinó “mantenir La 
Marató” .

 Entre els testimonis que 
participaran en l’acte hi hau-
rà Jordi Cruyff, que explicarà 
el seu trasplantament de me-
nisc, Erik Abidal i l’Òscar, pri-
mer pacient del món que rep 
amb èxit un trasplantament 
total de cara.

Enguany és el segon cop 
que La Marató té com a tema  
els trasplantaments. El pri-
mer cop va ser el 1999,  amb 
4.685.110 euros recaptats. 
L’any passat, dedicada a les 
lesions medul·lars adquiri-
des, va recollir 8,7 milions 
d’euros. D
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televisió

participació

A l’Ajuntament es va 
celebrar ahir la primera reunió 
del consell consultiu de l’Hà-
bitat Urbà, que és l’ens que ha 
d’ajudar el nou Govern munici-
pal a liderar una transformació 
urbanística. El consell està 
encapçalat per l’arquitecte 
Oriol bohigas, però també hi 
ha enginyers, geògrafs i his-
toriadors, entre d’altres. En 
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total hi ha 35 experts. l’alcalde 
de barcelona, Xavier Trias, va 
voler participar ahir en la pri-
mera reunió, on es van marcar 
alguns dels objectius de futur, 
com ara crear ‘smart cities’, és 
a dir, barris autosuficients.

A la tarda es va constituir 
el plenari del consell Escolar 
Municipal de barcelona, un 
òrgan de consulta on estan 
representats partits polítics, 
pares i mares d’alumnes, pro-
fessors, sindicats i entitats. 
Tots els agents de l’educació, 
tret dels nens.  
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Un consell d’experts 
pel nou urbanisme


