A la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció
Maria Rovira i Torrens, en la seva condició de regidora del Grup Municipal de la CUP
Capgirem Barcelona a l’Ajuntament de Barcelona, actuant en el seu nom i
representació, manifesta:
Actualment al Districte de Ciutat Vella hi ha una manca d’equipaments i d’espais per les
veïnes del districte i del conjunt de la ciutat que s’ha manifestat en múlHples ocasions
per part de les veïnes i també de les pròpies regidores de Barcelona En Comú.
Cal ser conscients que el marc jurídic espanyol té una llei de l’any 1954, en què es
descriu un “Subjecte” –l’Administració pública–, un “Objecte” –la propietat privada– i
una “Causa” –la uHlitat pública o l’interès social–. Això, a més de la Llei de
procediments especials, que també preveu l’expropiació si es descriu la necessitat
social. Textualment: “Expropiació-sanció per incompliment de la funció social de la
propietat.”
Alhora cal recordar que Tribunal Europeu dels Drets Humans va qüesHonar la validesa
dels _tols de propietat de l’església catòlica a l’estat espanyol l’any 2016, considerant
il·legals les immatriculacions (la inscripció de ﬁnques al registre de la propietat per
primera vegada), que són l’origen de la presumpta propietat de l’església. Som a l’any
2017 i l’estat espanyol conHnua mantenint vigent la signatura del Concordat amb la
Santa Seu el 27 d’agost del 1953.
Tenint en compte el context exposat anteriorment, i tenint en compte la proposició de
la CUP Capgirem Barcelona aprovada al gener del 2016, per tal de realitzar un cens de
les propietats de l’església (entenem que aquest cens, tot i no haver-nos estat facilitat
ja s’ha realitzat):

PREGUNTA:

Pensa el Govern de la ciutat revisar la situació d’aquestes propietats, quina legiHmitat
tenen els processos amb que se les ha adjudicat l’església, i Hrar endavant un seguit
d'expropiacions i posada a disposició del parc públic d'habitatge ?

Maria Rovira Torrens

A 7 de Juliol de 2017, Barcelona (Països Catalans)

