
 

 

 

 

AL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 

Mª José Lecha i Gonzalez, en qualitat de regidora del grup municipal CUP Capgirem Barcelona, 

actuant en el seu nom i representació,  

MANIFESTA 

Un any i mig després de la presa de possessió del govern de Barcelona en Comú i la posterior 

entrada del PSC, hem constatat  la seva incapacitat per posar les bases per capgirar el model 

d’habitatge a la ciutat de Barcelona. Sabíem que no es podia fer d’un dia per l’altre, però sí que 

esperàvem que es plantegés una estratègia a llarg termini que pogués garantir el dret a 

l’habitatge, un bon funcionament dels circuits d’emergència habitacional i que blindés 

l’habitatge com un bé d’ús de caràcter públic i no com una mercaderia.  

Alhora, cal tenir present que durant aquests gairebé dos anys no s’han buscat els límits legals 

de la llei d’habitatge, ni s’ha desobeït allò injust tal i com es va dir que es faria abans que 

l’actual partit de govern encarregat d’aquesta àrea entrés a governar l’Ajuntament de 

Barcelona. 

Alhora, la situació de les veïnes de la ciutat pel que fa la disminució de rendes i la precarietat 

laboral és una realitat cada dia més evident; i aquesta és més greu pel que fales dones, per les 

persones grans, les joves així com veiem que  s’accentua en el col·lectiu de migrades que no 

són reconegudes com a ciutadanes de ple dret. 

Al mateix temps que existeix aquesta situació, els preus dels lloguers a la ciutat no paren de 

pujar, el parc públic d’habitatges socials i dotacionals és ridícul per a cobrir les necessitats de 

les veïnes de la nostra ciutat, així com el turisme augmenta i no es posen les eines necessàries 

perquè aquest decreixi i s’aturi doncs la gentrificació i el fet que haguem de marxar dels 

nostres barris.  

Així doncs,, ens trobem que a dia d’avui ni es garanteix un bon funcionament per pal·liar les 

conseqüències de la impossibilitat de continuar mantenint les unitats familiars en els seus 

habitatges; ni s’ha presentat un pla estratègic capaç de revertir aquesta situació; i és més, 

l’ajuntament proposa la col·laboració público-privada per la construcció i gestió d’habitatges. A 

això cal afegir que la provisió d’allotjaments per a l’emergència habitacional està a dia d’avui 

en mans d’una agència de viatges.    

 

Per tot això,  el grup municipal de la CUP Capgirem Barcelona formula la següent 



PROPOSICIÓ 

El plenari de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 

1. Establir els mecanismes necessaris per garantir que les empreses privades no es lucren 

amb les polítiques d’habitatge de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

2. No constituir en cap cas societats de caràcter mixt ni amb participació privada per dur 

a terme polítiques públiques d’habitatge i, especialment, per a la construcció 

d’habitatge en solars de titularitat municipal o cedits a l’Ajuntament o a qualsevol ens, 

organisme o societat del seu grup.  

 

3. Encarregar un estudi per la creació d’un operador pública de construcció, obres i 

manteniment d’edificis i un pla de transició per tendir a l’execució de la construcció i 

rehabilitació d’habitatges amb mitjans propis reduint progressivament la seva licitació.  

Barcelona (Països Catalans), 20 de febrer de 2017 


