A LA COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA

Laia Ortiz Castellví, en la seva qualitat de regidora del grup municipal de
Barcelona en comú a l’Ajuntament de Barcelona, actuant en el seu nom i
representació, manifesta:
-

Atès que les Corts Generals tramiten actualment la proposta del
pressupostos generals de l’Estat per al 2018 que ha presentat el govern
de Mariano Rajoy,

-

Atès que aquesta proposta no preveu la inversió necessària en matèries
estratègiques per a les grans ciutats de l’estat, i en concret per a
Barcelona, com el transport públic, la garantia del dret a l’habitatge, la
promoció econòmica i internacional de la ciutat o les polítiques culturals,

-

Atès que aquesta proposta és, per tant, una oportunitat perduda per part
de l’executiu del PP i els grups que li presten suport parlamentari per fer
costat a la ciutat de Barcelona,

-

Atès que davant d’aquesta manca de resposta del govern del PP el
consistori està fent un sobreesforç en totes aquestes matèries, assumint
competències i fent inversions que no li pertocarien,

-

Atès que diversos grups parlamentaris han presentat centenars
d’esmenes a aquests comptes, entre d’altres per reclamar a l’Estat que
prevegi les inversions que Barcelona necessita,

D’acord amb allò que disposa els articles 60.6, 65, 73.5 i 101.1 del Reglament
Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, presentem la següent:
PROPOSICIÓ AMB CONTINGUT DE DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
L'Ajuntament de Barcelona reclama que els pressupostos generals de l'Estat:

1. Prevegin una inversió suficient per salvaguardar el dret a l'habitatge a les
grans ciutats de l'Estat en un context d'especulació immobiliària i
d'augment dels preus. En aquest sentit, cal que els comptes:

a) Impulsin la creació de parcs públics d'habitatge als municipis.
b) Incrementin la dotació al Pla Estatal d'Habitatge per equiparar la
inversió a l'Estat amb la de la UE.
c) Contribueixin al desplegament del Pla pel Dret a l'Habitatge 20162025 a la ciutat de Barcelona, amb una aportació extraordinària al
Consorci de l'Habitatge de Barcelona de 10M€.
2. Recuperin els nivells d'inversió en transport públic metropolità del 2010,
quan l'Estat aportava 200 milions d'euros a l'ATM:
a) En aquest sentit, cal que els comptes prevegin un increment gradual
d'aquesta aportació i aquest 2018 passi ja dels 109 milions previstos
a, com a mínim, 135. I que a més, s’incorpori l’increment
corresponent al 2017.
3. Promoguin la capitalitat cultural de Barcelona. En aquest sentit, els
comptes han de:
a) Recuperar el conveni signat el 2006 entre l'estat i l'Ajuntament, i
dotar-lo amb 15 milions d'euros per a l'exercici en curs.
b) Impulsar la construcció de la Biblioteca Provincial de Barcelona, que
suposa una inversió aproximada d'uns 50 milions d'euros.
c) Facilitar la rehabilitació del Pavelló de Victòria Eugenia del MNAC
amb una inversió de 2,25 milions, la part proporcional que l'Estat ha
d'aportar al projecte.
d) Impulsar el Museu del Disseny amb mig milió d'euros per al
desenvolupament d'exposicions i activitats relacionades amb aquest
sector estratègic per a Barcelona.
e) Ajudar al reforçament dels festivals Grec i de Dansa amb mig milió
d'euros.
f) Dotar pressupostàriament una partida de 25M€ per compensar i
intentar que els grans equipaments culturals de Barcelona deixin de
rebre el tracte discriminatori a nivell d’aportacions de l’Estat respecte
els grans equipaments culturals de Madrid.

4. Contribueixin a la promoció econòmica i internacional de Barcelona, la
segona ciutat de l'Estat i un dels seus principals pols productius. en
aquest sentit, cal que els comptes:
a) Corregeixin la davallada d'aportacions de l'Estat a entitats i
institucions a Barcelona, que han caigut dels 278 milions d'euros el
2010 als 138 aquest 2018.
b) Augmentin fins a 9M€ els fons per finançar institucions de recerca i
equipaments científics que tenen la seva seu a la ciutat i la seva àrea
metropolitana, com el Barcelona Supercomputing Center, l'Institut de
Recerca Biomèdica de Barcelona o l'Institut de Ciències Fotòniques.
5. Dotin del finançament corresponent per poder executar les següents
obres d’infraestructures:
a) Facin una aportació de l’Estat de 17 M€ per a les obres de
soterrament de la Ronda de Dalt al districte d’Horta-Guinardó.
b) Aportin els 7 M€ per a les obres de l’estació de tren de Sant Andreu
Comtal i els 17 M€ més per l’estació de La Sagrera.
c) En l’àmbit ferroviari, augmentin per valor de 25 milions més (dels
quals 17M específicament per a la millora de Rodalies) per projectes
com un nou sistema informàtic pel centre de control, les obres
d’ampliació de Sants-estació, el soterrament de les vies a Vallbona, i
la construcció de dos ponts nous; i en la millora de les connexions
ferroviàries al nord de la ciutat.
6. Dotin de finançament l'Estratègia Nacional Integral per a Persones
Sense Llar 2015-2020, per tal que el govern de l'Estat acompanyi
aquelles grans ciutats que estan fent front a l'augment del sensellarisme
als seus carrers sense la coresponsabilitat d'altres administracions.
7. Transfereixin el crèdit de 20 milions d'euros previstos aquest 2018 per tal
que els municipis puguin reforçar els seus serveis de detecció i atenció a
les dones que pateixen violència masclista, en compliment del Pacte
Estatal contra la Violència de Gènere.
8. Deixin de suspendre el fons estatal per a la immigració previst a la Llei
d'Estrangeria per tal que els municipis puguin reforçar els processos

d'atenció i integració de nova ciutadania, i aportin fons específics nous
per tal de poder acollir les persones refugiades als pobles i ciutats de
l'Estat.
9. Dotin de finançament per valor 1M€ una partida per la remodelació de la
piscina coberta més antiga d’Espanya, situada al Club Natació
Barcelona.

Laia Ortiz Castellví

Barcelona, 8 de maig del 2018

