
 

 

AL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 

 

Atesa l’emergència habitacional i la necessitat urgent de la implicació de l’Estat amb             
recursos i modificacions legislatives. 

Atès que, malgrat els petits increments dels dos darrers anys, el finançament del             
transport públic barceloní per part de l’Estat encara està molt per sota del que havia               
estat en el passat. El Pla de Rodalies 2008-2015 preveia una inversió total de 4.000 M€                
distribuïda en dos programes: infraestructures (3.050 M€) i estacions (950 M€) i que, un              
cop exhaurit el seu període de vigència, el grau d'execució de les inversions previstes              
inicialment en el Pía de Rodalies és d’un 13,5% 

Atès que un dels principals reptes que afronta Barcelona és l’augment sense precedents             
de les persones estrangeres que arriben a la ciutat i no son ateses per l’Estat. A més, el                  
canvi de criteris des de Juliol de 2017, sumat a l'endarreriment en les cites per demanar                
l'estatus de refugiat, ha provocat que la ciutat hagi d’assumir les necessitats bàsiques             
d'allotjament i manutenció d’aquestes persones. La combinació d’aquestes dues         
variables ha provocat que la despesa en allotjament d’emergència s’hagi triplicat des de             
2015. 

Atès l’endarreriment de les inversions de l’Estat en infraestructures que son clau per a              
l’economia i la competitivitat de la ciutat. 

Atesa la davallada de l’aportació de l’Estat en el finançament del sistema cultural de la               
ciutat dels darrers anys, així com la supressió del conveni de despeses de capitalitat. 

Atesa la necessitat de millorar el finançament dels governs locals. 

Atesa la necessitat de continuar desplegant la carta municipal de Barcelona, així com de              
resoldre problemes enquistats, com la desafectació de l’antiga zona marítimo-terrestre          
de Barcelona. 

Atesa la necessitat d’implicació de l’Estat en la lluita contra la desigualtat. 

Vista la documentació de l’expedient i els antecedents que hi figuren, i d'acord amb els               
articles 60.1 i 68.1 dei Reglament Orgànic Municipal, L'Alcaldia formula la següent: 

 

PROPOSTA D'ACORD 

El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona acorda l’agenda dels temes principals            
a resoldre en la relació entre el govern municipal i el govern de l'Estat, i iniciar les                 
negociacions pertinents en les matèries següents: 



 

1. Exigir la modificació de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU), per tal           
d'incorporar-hi mecanismes que impedeixin l’augment abusiu de preus, i         
ampliar la durada -almenys fins a cinc anys- dels contractes de lloguer, per             
facilitar l’estabilitat dels llogaters. D’altra banda, el Plan Estatal de Vivienda           
2018-2021 ha d’augmentar la dotació d’ajut al lloguer social complementant          
I’esforç que estan fent Barcelona i altres ciutats. 

 
2. Exigir que es posin les condicions necessàries perquè el mercat deixi de            

regular l’habitatge i aquest sigui regulat segons l’interès del conjunt de           
veïnes.  

3. Posar la garantia d’un dret imprescindible com és aquest Incloure el dret a             
l’habitatge com a un dels eixos principals com a eix principal de qualsevol             
acció política. Exigir que la legislació permeti avançar cap a processos           
d’expropiació i per tant avançar cap a les expropiacions i la mobilització i la              
mobilització d’habitatge buit de l’habitatge buit de la ciutat a través           
d’ordenances i normes específiques per tal de donar-los d’un ús públic           
aquests habitatges. Els habitatges expropiats o mobilitzats s’hauran        
d’incloure al parc d’habitatge públic de la ciutat. . Fer que els habitatges que              
s’expropin o bé que es mobilitzin formin part del parc públic d’habitatge de             
la ciutat. Aquest habitatge de protecció oficial (HPO) s’ha de vincular           
necessàriament al règim de lloguer.  

4. Demanar al Govern de l'Estat que incrementi la seva aportació al sistema de             
transport públic metropolità, fins arribar a 150 milions anuals, recuperant les           
aportacions que l'Estat realitzava l'any 2010. D'altra banda, exigir que          
s'executin totes aquelles inversions en el transport ferroviari de Rodalies que           
es van acordar en el seu moment. 

5. Demanar que es derogui la llei d’estrangeria, així com el tancament del CIE i              
la despenalització de la venda ambulant.  

6. Exigir el reconeixement del referèndum de l’1 d’octubre, així com el seu            
resultat, per part de l’Estat. 

7. Demanar a l'Estat la creació d'una Oficina Técnica Social a Barcelona, que es             
prioritzin els perfils familiars que provinguin del SAIER, i l'augment de la            
plantilla de les Oficines d'Atenció a Refugiats, per tal d'escurçar els terminis            
en què les persones refugiades són ateses per l'Estat. 
D'altra banda, l'Estat hauria de restablir els fons per la integració i acollida             
d'immigrants pels municipis, suspesos l'any 2011 pel govern del PP. 

8. En relació a les infraestructures que són competència de l'Estat es demana: 
a) Exigir el compromís per l'aposta del corredor mediterrani com a eix           

estratègic per a l'economia catalana i espanyola. 
b) Continuar el ritme de les obres de La Sagrera iniciades el gener del 2018. 



c) Licitar de manera independent les obres de l'estació de Sant Andreu           
Comtal. 

d) Tancar la proposta d'integració de l'estació de Sants amb l'entorn i el            
calendari d'execució. 

e) Crear un grup de Treball Estat-Ajuntament per fer operativa la definició           
viària de la Ronda del Litoral - Morrot. 

f) Donar màxima prioritat a les actuacions d'accessos ferroviaris al Port i           
coordinar-ho amb el projecte d'accessos viaris. 

g) Exigir la nacionalització de les infraestructures, i la gestió autonòmica          
d’aquestes, per tal de fer possible una gestió pública dels sectors           
estratègics i les indústries bàsiques.  

h) Exigir la cessió de la titularitat i la gestió d’ADIF, RENFE i AENA a la               
Generalitat de Catalunya. 

9. En relació al sistema cultural de Barcelona, es demana recuperar la           
implicació econòmica per part de l’Estat i en concret: 

a) Recuperar l'aportació originaria de 15 milions d’euros anuals, a través del           
conveni de capitalitat cultural recollit a la carta municipal. 

b) Resoldre definitivament el conflicte derivat de la petició de compensació          
per part del Ministeri d'Hisenda, a entitats culturals, de recerca i mitjans            
de comunicació públics, incloent-hi el període anterior a la vigència de la            
llei actual. 

c) Activar la construcció de la Biblioteca Central Urbana; Barcelona es la           
única capital de província de tot l’Estat que no disposa d'aquest tipus            
d’equipament, malgrat l’esforç de la ciutat per dotar-se d'una xarxa de           
biblioteques públiques. 

10. En relació al finançament dels governs locals, es proposa iniciar el camí per             
acostar-se progressivament a la gestió d'un 25% dels recursos públics de           
l'Estat: 

● Revisar el sistema de finançament local a través d'un increment          
de la PIE i/o de la cessió efectiva de tributs (IRPF i IVA). 

● Establir el mecanisme per la compensació de l'impacte de la          
sentencia del TC sobre la cessió de plusvàlues. Ajustar la          
proposta de modificació de l'impost de Plusvàlues amb una nova          
fórmula que respecti l'especificitat de Barcelona. 

● Disposar d'autonomia per a la fixació de bonificacions a l'IBI,          
especialment pel que fa a bonificacions relacionades amb el         
nivell de renda. 

● Revisar les exempcions existents actualment de l’IBI. 

 
10.1. Per l’ofegament que suposa per a l’autonomia local, derogar la Llei           

27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de          



l’Administració Local. Com com a mínim, per garantir l’autonomia en la           
despesa i la contractació de personal, derogar els articles següents:  

● Article primer, de modificació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de             
les Bases de Règim Local, punts 1, 3, 4, 8.4, 17, 23, 27, 28, 30, 36, 38. 

● Article segon, de modificació del Text Refòs de la Llei Reguladora de les             
Hisendes locals, en el seu punt 2. 

● Disposició Final Tercera, de modificació de la Llei 2/2011, de 4 de març,             
d’economia sostenible. 

11. En relació al desplegament de la Carta Municipal de Barcelona i a resoldre              
problemes de governança que s'arrosseguen des de fa anys, es proposa: 

a) Estudiar el reforç de la governança metropolitana, atesa la importància          
estratègica de l’escala supramunicipal en termes socials i econòmics, de          
sostenibilitat, d'habitatge i de mobilitat.  

b) Atesa la importància estratègica de l’àrea del delta del Llobregat en el            
progrés de Barcelona, ampliar la participació de l’Ajuntament de         
Barcelona en totes aquelles infraestructures i plataformes que depenen         
de l’Estat. Reforçar el paper de l’Ajuntament en el Port de Barcelona,            
incorporar el govern municipal a la gestió de l’aeroport del Prat i,            
finalment, modificar els estatuts del Consorci de la Zona Franca per tal            
que esdevingui un instrument de gestió realment compartit entre         
ambdues administracions. 

c) Resoldre la desafectació de la Zona marítima-terrestre arrel de la seva           
modificació. 

12. En relació a la lluita contra la desigualtat social, es demana: 

a) Incrementar la partida de la Llei d’Autonomia Personal i Dependència i           
crear un fons per als municipis per a les polítiques de cura i autonomia              
amb la perspectiva del canvi demogràfic i l’envelliment. Cap partida          
destinada a aquesta llei s’ha d’assignar a l’externalització dels serveis          
relacionats amb la dependència o la perpetuació d’aquest model. En els           
casos de serveis ja externalitzats, l’Ajuntament ha d’assignar aquests         
diners a una partida pressupostària que tingui com objectiu         
municipalitzar els serveis socials que d’ell depenen, així com els          
equipaments destinats a aquests usos (residències, centres de dia, etc.). 

b) Dotar de finançament a la Estrategia Nacional Integral para personas          
sin hogar 2015-1010 . 

c) Recuperar el fons econòmic per al finançament de l’educació infantil 0-3           
i Plan Educa 3 . 

d) Introduir a totes les polítiques públiques sorgides de l’acció de Govern,           
un anàlisi de gènere i l’elaboració de mesures per a eradicar les            



desigualtats fruit del sistema patriarcal, així com les violències sexuals i           
masclistes.  

e) Elaborar, conjuntament amb el moviment feminista, una reforma        
estructural a nivell educatiu, de salut i del sistema judicial per tal d’aturar             
la situació actual que estem vivint les dones.  

f) Derogació del Reial Decret-llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures           
urgents per la reforma del mercat laboral, del Reial Decret-llei 10/2010,           
de 16 de juny, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral i la                
Llei 35/2010, de 17 de setembre, de mesures urgents per la reforma del             
mercat de treball.  

g) Reforç de la plantilla d’inspectores de treball, així com augment dels seus            
recursos, per tal de garantir i reforçar la seva tasca per vetllar per unes              
condicions laborals dignes de les treballadores.  

h) Convocar urgentment les meses de negociació corresponents per a         
l’elaboració de convenis col·lectius dels sectors laborals més precaritzats         
i feminitzats, amb l’objectiu de garantir unes condicions laborals dignes          
per a la classe treballadora.  

13. Barcelona ha estat sempre una ciutat de diàleg, i és per això que el govern               
municipal es posa a disposició dels dos nous governs, de Catalunya i d'Espanya, per tal               
de contribuir a destensar la situació, i trobar espais de diàleg que permetin reconduir el               
conflicte. L’Ajuntament es compromet a formar part del diàleg, per treballar pel dret de              
l’autodeterminació i reconèixer els resultats del referèndum de l’1 d’octubre.  

Volem posar de manifest que un dels elements bàsics per aconseguir-ho és fer tot el               
possible per revertir la judicialització del conflicte i acabar amb l’empresonament dels            
polítics i els líders de les entitats sobiranistes. 

14. Traslladar aquest acord al Govern de l’Estat i instar la convocatòria immediata            
de la Comissió de Col·laboració Interadministrativa, integrada per representants de          
l’Estat, de la Generalitat i de l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta comissió no està             
operativa des del mes d’octubre del 2011. 

 

AL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 

Atesa la urgència pel que fa a l’habitatge a la ciutat, la necessitat de coordinació               
institucional i les competències del Govern de la Generalitat de Catalunya en aquesta             
matèria. 

Atès que malgrat que els indicadors macroeconòmics milloren, persisteix i fins i tot             
tendeix a augmentar la desigualtat social i la necessitat de fer-hi front, per garantir una               
societat cohesionada. 



Atesa la importància del transport públic per combatre la contaminació i millorar la             
qualitat de l’aire, i tenint en compte la seva difícil situació econòmica 

Atesa la necessitat de seguir regulant el turisme, així com combatre les pràctiques             
irregulars en el lloguer d’habitatges d’ús turístic. 

Atesa la necessitat d’incentivar la coordinació entre els cossos policials per tal de donar              
resposta a l’increment del tràfic d’estupefaents, la venda ambulant i l’increment de furts. 

Atès el creixement de l’arribada de persones sol·licitants d’asil, i les previsions que             
augmentaran de manera molt significativa els propers mesos. 

Atesa la recent presa de possessió del nou govern de la Generalitat. 

Vista la documentació de l’expedient i els antecedents que hi figuren, i d’acord amb els               
articles 60.1 i 68.1 del Reglament Orgànic Municipal, l’Alcaldia formula la següent, 

 

PROPOSTA D’ACORD 

El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona acorda l’agenda deis temes principals            
a resoldre en la relació entre el govern municipal i el govern de la Generalitat de                
Catalunya, i iniciar les negociacions pertinents en les matèries següents: 

1) Una nova política d’HABITATGE que inclogui: 

● Impulsar un nou Pla pel dret a l’Habitatge a Catalunya. 
● Recuperar les inversions pel parc d’habitatge social públic de lloguer fins           

que correspongui al 60% 70% de la inversió a la ciutat de Barcelona. 
● Donar suport a la promoció d’habitatge social de lloguer i recuperar els            

ajuts al lloguer i a la rehabilitació, per tal d’arribar a! 60% dels ajuts a la                
ciutat de Barcelona. 

● Destinar els pisos i immobles d’herències intestades a augmentar el pare           
públic d’habitatge. 

● Celebrar una sessió extraordinària del consorci de l’Habitatge, abans         
d’acabar l’estiu, co-presidida per l’alcaldessa de Barcelona i el president          
de la Generalitat de Catalunya, en la que es concretin nous avenços en             
aquesta matèria.  

2) DRETS SOCIALS 

● Implementar de manera completa i immediata la Renda Garantida de Ciutadania. 
● Recuperar el finançament públic d’una tercera part del cost de les Escoles            

Bressol públiques municipals des de la Generalitat. 



● Elaborar un pla d’inversió en equipaments educatius definitius per a les escoles            
de primària i escoles bressol que es troben en situació provisional i de             
construcció de nous instituts. 

● Reduir les llistes d’espera en el sistema de salut de la ciutat, especialment en              
Salut Mental, Atenció Primària i proves diagnòstiques. Cal accelerar les          
inversions sanitàries pendents a la ciutat, i posar calendari a l’ampliació de            
l'Hospital del Mar i el nou equipament de La Magòria. 

● Aprovar i dotar econòmicament l’Estratègia integral per a l’Abordatge del          
Sensellarisme a Catalunya i abordar la seva implementació en col·laboració amb           
els municipis. 

● Confeccionar un pla d’inversió en residències i equipaments per a la gent gran i              
elaborar una estratègia catalana per afrontar el canvi demogràfic i l’envelliment. 

● Desplegar un pla desenvolupat amb el conjunt del moviment feminista del país            
per tal d’abordar la situació de violències masclistes i de desigualtat furit del             
sistema patriarcal que vivim les dones. Posar-ho al centre de l’agenda de            
qualsevol actuació tenint en compte la implicació que això té en les diferents             
àrees de la vida; ja sigui a nivell laboral com bé a nivell relacional o a l’espai                 
públic. 

3) TRANSPORT PÚBLIC 

Desplegar la Llei del finançament del transport públic, per tal de: 

● Garantir un finançament del transport públic que permeti congelar les tarifes i fer             
efectiva la integració tarifària en Zona 1 de la segona corona metropolitana. 

● Donar impuls i finalitzar les línies 9 i 10 del Metro. 
● Impulsar la T-Mobilitat a partir de la tardor del 2018, que permetrà millorar             

l’accessibilitat i la política tarifària del transport públic, beneficiant aquells          
usuaris mes intensius del transport públic.  

● Impulsar la gestió pública del transport públic en la seva totalitat. 
● Impulsar les mesures necessàries per assolir la total gratuïtat del servei. 
● En el període de transició fins assolir la total gratuïtat del servei, impulsar la              

tarifació segons la renda de les usuàries.  

4) TURISME 

« Traspassar la gestió del 100% de l’import de la taxa turística a l’Ajuntament de               
Barcelona, així com impulsar un increment significatiu de la tarifa. 

« Regular el lloguer d’habitacions de curta estada per a usos turístics, tot permetent als               
ajuntaments fer també regulacions específiques per a cada territori. Permetre          
l’atorgament de permisos temporals que puguin ser revocables. 



« Invertir els diners recaptats a través de la taxa turística a revertir els efectes que ha                 
causat i està causant a la ciutat de Barcelona, a més de prohibir-ne el seu ús a projectes                  
destinats a la promoció turística.  

«Prohibir el lloguer d’habitacions de curta estada per a usos turístics, així com apostar              
pel decreixement del turisme a la ciutat, posant les necessitats de les veïnes al              
centre i generar una xarxa pública de gestió de la indústria turística per tal              
d’assegurar que els beneficis del turisme reverteixen en la qualitat de vida, de             
serveis i de garantia de drets de les veïnes d’aquesta ciutat. 

5) SEGURETAT 

● Enfortir la seguretat pública a Barcelona, amb una major dotació d’efectius de            
Mossos d’Esquadra, per tal de fer front a les noves problemàtiques (narco-pisos,            
furts, venda ambulant no autoritzada...). 

● Establir un acord per desplegar la nova sala conjunta de comandament. 
● Retirar del carrer i de l’ús per part dels cossos policials la pistola TASER que               

recentment ha estat incorporada entre les armes dels agents. 

6) REFUGIATS 

Convocar una cimera entre Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona per tal             
de donar resposta a l’increment de persones sol·licitants d’asil. En la trobada caldrà             
tractar: 

● Incrementar la despesa en el pla d’acollida adreçat a les persones que arriben a la               
nostra ciutat. 

● Organitzar, per part de la Generalitat, l’acollida dels migrants per tot el territori             
de Catalunya. 

7) Barcelona ha estat sempre una ciutat de diàleg i és per això que el govern                
municipal es posa a disposició dels dos nous governs, de Catalunya i d'Espanya, per tal               
de contribuir a destensar la situació i trobar espais de diàleg que permetin reconduir el               
conflicte. L’Ajuntament es compromet a formar part del diàleg, per treballar pel dret de              
l’autodeterminació i reconèixer els resultats del referèndum de l’1 d’octubre.  

Volem posar de manifest que un deis elements bàsics per aconseguir-ho és fer tot el               
possible per revertir la judicialització del conflicte i acabar amb l’empresonament dels            
polítics i els líders de les entitats sobiranistes. 

8) Traslladar aquest acord a la Generalitat de Catalunya i instar a la convocatòria             
immediata de la comissió de coordinació institucional Ajuntament de Barcelona -           
Generalitat de Catalunya. 

Barcelona, ....de juny de 2018 



L’ALCALDESSA 

 

 


