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CP 11/18 
 
Disposat per l'Excma. Sra. Alcaldessa, es convoca V.I. a la sessió extraordinària que celebrarà el 
PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL a la Sala Carles Pi i Sunyer de la Casa de la Ciutat, a les 9:00 
hores del dia 29 de juny de 2018, per tractar els assumptes següents: 

 

Part decisòria / executiva 
 

Propostes d’acord 
 
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I 
PREVENCIÓ 

 

1.- El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona acorda l’agenda dels temes principals per 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 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 Pla estatal 
d’habitatge 2018-2021 ha d’augmentar la dotació d’ajut al lloguer social i complementar l’esforç 
que estan fent Barcelona i altres ciutats. 

 
2. 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. 

 

3. Demanar a l’Estat la creació d’una Oficina Tècnica 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 escurçar els terminis en què les persones refugiades són ateses per l’Estat. 
D’altra banda, l’Estat hauria de restablir els fons per a la integració i l’acollida d’immigrants pels 
municipis, suspesos l’any 2011 pel govern del PP. 

 

4. En relació amb les infraestructures que són competència de l’Estat, es demana el següent: 
 

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 Litoral - Morrot. 
f. Donar màxima prioritat a les actuacions d’accessos ferroviaris al Port i coordinar-ho 

amb el projecte d’accessos viaris. 
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5. En relació amb el sistema cultural de Barcelona, es demana recuperar la implicació econòmica 
per part de l’Estat i, en concret: 

 

a. Recuperar l’aportació originària 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 és l’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. 

 
6. En relació amb el 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: 
 

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

b. Establir el mecanisme per a la compensació de l’impacte de la sentència 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. 

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

 

7. En relació amb el desplegament de la Carta municipal de Barcelona i amb la resolució de 
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 a fi 
que esdevingui un instrument de gestió realment compartit entre ambdues 
administracions. 

c. Resoldre la desafectació de la zona marítima-terrestre arran de la seva modificació. 

 
8. En relació amb la lluita contra la desigualtat social, es demana el següent: 

 

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. 

b. Dotar de finançament l’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. 
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9. 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 contribuir a destensar la 
situació i trobar espais de diàleg que permetin reconduir el conflicte. 

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

 
10. 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 de l 
2011. 

 
 

 
2.- El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona acorda l’agenda dels temes principals per 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 fins que correspongui al 60% 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 arribar al 60% dels ajuts a la ciutat de Barcelona. 

 

• Destinar els pisos i immobles d’herències intestades a augmentar el parc públic 
d’habitatge. 

 

• Celebrar una sessió extraordinària del Consorci de l’Habitatge, abans d’acabar l’estiu, 
copresidida per l’alcaldessa de Barcelona i el president de la Generalitat de Catalunya, 
en la qual es concretin nous avenços en aquesta matèria. 

 

2) DRETS SOCIALS 
 

• Desplegar 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 que es troben en situació provisional i de construcció de nous instituts. 
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• Reduir les llistes d’espera en el sistema de salut de la ciutat, especialment en salut 
mental, atenció primària i proves diagnòstiques. 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-ne el desplegament 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. 

 

3) TRANSPORT PÚBLIC 
 

Desplegar la llei del finançament del transport públic, a fi 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 acabar 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, la qual cosa beneficiarà aquells 
usuaris més intensius del transport públic. 

 

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. 

 
5) SEGURETAT 

 

• Enfortir la seguretat pública a Barcelona, amb més dotació d’efectius de Mossos 
d’Esquadra, per fer front a les noves problemàtiques (narcopisos, furts, venda ambulant 
no autoritzada...). 

 

• Establir un acord per desplegar la nova sala conjunta de comandament. 
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6) REFUGIATS 
 

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

 

• 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 migrats 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 contribuir a destensar la 
situació i trobar espais de diàleg que permetin reconduir el conflicte. 
Volem posar de manifest que un dels elements bàsics per aconseguir-ho és fer tot el possible 
per revertir la judicialització del conflicte i posar fi a l’empresonament dels polítics i dels 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, 26 de juny de 2018 

EL SECRETARI GENERAL 

 

Jordi Cases i Pallarès 


