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Els governs locals
després del 155

L’APUNT Aquesta realitat, agradi o no, condicionarà tots els pac-
tes i aliances polítiques, especialment en el món local.
Per molt que els alcaldes i regidors socialistes es des-
marquin a títol personal, mentre el seu partit col·labori
en l’aplicació del 155 la situació es farà insostenible
d’aquí a pocs dies o setmanes. Perquè és evident que el
155 suau o low cost era una simple trampa.Ferran Espada

L’aprovació de l’aplicació de l’article del 155 de la Cons-
titució Espanyola a Catalunya pel PP, PSOE i Cs no dei-
xa marge de maniobra per la gravetat de la mesura.
Han suspès l’autogovern i la democràcia a Catalunya.
Ara el sistema polític català es divideix en aquells que
participen de l’aplicació d’un cop a Catalunya en tota
regla i aquells que s’hi oposen i en són represaliats.

pus. Estem tancant con-
venis amb cooperatives
de professionals –advo-
cats i tècnics arquitectes–
que donen suport al sindi-
cat i cobraran per sota del
preu de mercat.

A què dona dret la filiació?
Dona dret a sessions d’as-
sessorament, que poden
ser individuals o col·lecti-
ves en funció del cas. L’ob-
jectiu de la filiació és, so-
bretot, donar suport a
una organització que s’ha
de poder mantenir en el
temps i la idea és generar
una força col·lectiva i polí-
tica que tingui un impacte
de transformació per a
tothom. No es tracta no-
més d’obtenir beneficis
per als afiliats, sinó que
estem parlant de com
funcionen les ciutats i de
quines persones tenen
dret a viure-hi i quines no.
El 4 de novembre farem la
primera assemblea d’afi-
liats per decidir quina di-
recció pren el sindicat.

Quines situacions són les
que han motivat més con-
sultes fins ara?
El 80% de les consultes es
deuen a la finalització del

contracte o a l’augment
del preu. Hi ha llogaters
que volen saber quines
possibilitats tenen per
aconseguir que els reno-
vin el contracte i d’altres
venen perquè els plante-
gen una pujada molt des-
mesurada. Un altre pro-
blema és que, quan es
prorroga el contracte, et
fan pagar la clàusula de
renovació, com si entres-
sis de nou, i això pot supo-
sar fins a 1.000 euros. És
un abús per part de les
immobiliàries. Són les si-
tuacions que ens estem
trobant i creiem que con-
tinuarà sent així perquè
calculem que, entre
aquest any i el que ve, aca-
baran 44.000 contractes.
En la majoria dels casos
s’augmentarà el preu i els
inquilins hauran d’ajus-
tar-se encara més el cin-
turó o marxar de casa. A
hores d’ara, ens trobem ja
en una situació molt pre-
cària. Aquí la gent està
destinant gairebé el 40% i
el 50% del salari al llo-
guer, de mitjana, mentre
que en altres països euro-
peus la xifra no supera el
30%, tal com recomanen
les Nacions Unides. ■

Llogatera
a Gràcia
Marta Ill és politòlo-
ga i té 26 anys. Des
de fa un any, com-
parteix amb dues
persones més un
pis de 50 m² a Grà-
cia, barri on l’expul-
sió veïnal derivada
de l’increment dels
preus del lloguer es-
tà a l’ordre del dia.
Ells paguen 700 eu-
ros al mes i encara
els queden dos anys
de contracte. “Per a
una persona jove,
com jo, el lloguer és
l’única possibilitat”,
explica. El Sindicat
de Llogaters s’ha fi-
xat com a objectiu
convertir-lo en una
opció digna. “Ho se-
rà quan realment
ens permeti fer pro-
jectes de vida”, sub-
ratlla Ill. ■ FOTO:
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L’Ajuntament de Barcelo-
na continua explorant fór-
mules per construir pisos
socials en col·laboració
amb privats. Les dues últi-
mes, ja previstes en el pla
pel dret a l’habitatge, s’es-
trenen ara. D’una banda,
el consistori farà dos con-
cursos per adjudicar a co-
operatives la construcció
en sengles solars d’edificis
de pisos protegits que des-
prés s’hauran de vendre en
règim de dret de superfí-
cie, de manera que passats
75 anys l’Ajuntament en
recuperarà la titularitat.
De l’altra, dos solars més
se subhastaran entre fun-
dacions i altres entitats
sense ànim de lucre, que
hauran de fer-hi habitat-
ges de lloguer social. En to-
tal, en els quatre solars es
preveu que s’hi aixequin
300 pisos.

La primera de les vari-
ants és la més innovadora.
Fins ara, l’Ajuntament es-
tablia convenis amb co-
operatives que es dedi-
quen a la promoció d’habi-

tatge protegit, i els sòls que
s’hi destinaven eren lliu-
rats al promotor a canvi
que aquest cedís una part
dels pisos a l’Ajuntament,
que ja no podia recuperar
la titularitat del terreny.
Amb el nou sistema, el que
es ven a la cooperativa és el

dret de superfície durant
75 anys, ampliables a 90,
de manera que el terreny
mai deixa de ser propietat
municipal, mentre que la
cooperativa és la propietà-
ria del que s’hi construeixi
durant aquest termini,
passat el qual s’ho queda

l’Ajuntament. A més, el
consistori també rep el
20% dels habitatges que
s’hi facin. Els cooperativis-
tes que es quedin els pisos
hauran d’estar apuntats al
registre de sol·licitants
d’habitatge de Barcelona, i
també els adquiriran en
règim de cessió de superfí-
cie.

Els altres dos concursos
es fan per cedir solars a
fundacions o entitats sen-
se ànim de lucre dedicades
al lloguer d’habitatge asse-
quible, que fins ara els
construïen a partir de con-
venis de col·laboració amb
el consistori i no mitjan-
çant una adjudicació amb
concurrència pública.

La previsió és adjudicar
els solars la primavera del
2018 i redactar a partir de
llavors els projectes execu-
tius, de manera que a fi-
nals d’any es puguin trami-
tar les llicències d’obres.
Aquests quatre terrenys
se sumen als cinc on l’A-
juntament ja està desen-
volupant projectes de pi-
sos socials en col·laboració
amb privats sense ànim de
lucre. ■
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Colau estrena fórmules
per fer pisos socials en
col·laboració amb privats
a Barcelona treu a concurs dos solars per fer-hi habitatges en règim de venda
del dret de superfície i dos més destinats a entitats sense ànim de lucre

El solar del número 11 de l’avinguda Joan de Borbó, un dels cinc
on el consistori fa pisos en col·laboració amb privats ■ F. ESPIGA

L’Ajuntament de Barcelo-
na reurbanitzarà la super-
fície del futur parc de nete-
ja subterrani ara en cons-
trucció al parc de Joan Mi-
ró, al districte de l’Eixam-
ple. Els treballs estan pres-
supostats en
3.679.011,69 euros i afec-

taran 11.400 m² del parc
delimitats pels carrer Tar-
ragona, Aragó i Diputació.

La intervenció servirà
per crear una plaça amb
vocació d’àgora veïnal al
voltant del monument de
Joan Miró, amb àrees de
descans a sobre de gespa.
El govern municipal vol
dotar la plaça d’una font
seca i d’una pèrgola que

s’aprofitarà per instal·lar
plaques solars fotovoltai-
ques que necessita el parc
de neteja.

L’accés des del carrer
d’Aragó es farà a través
d’una passarel·la verda in-
clinada. L’accés per Tarra-
gona serà a través d’un pas
de pendent suau que apro-
parà a l’escultura.

L’obra es preveu que

tingui una durada de 14
mesos, i que arrenqui el
primer trimestre del
2018, un cop estrenat el
parc de neteja de l’Esquer-
ra de l’Eixample, un equi-
pament que s’està cons-
truint al subsol des de
l’abril del 2016 amb un
pressupost de 9,7 milions
d’euros. El centre tindrà
capacitat per a 290 opera-
ris i 70 vehicles de servei, i
substituirà els del carrer
del Comte Borrell i en part
els del carrer d’Alí Bei i Ma-
llorca, des d’on actual-
ment es presta el servei en
espera de la construcció
del nou parc de neteja. ■

Una plaça sobre el parc
de neteja de Joan Miró
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