Dossier de Premsa
02/02/2022

Presentació del grup Municipalistes per la República a l’AMB
Els grups metropolitans de Guanyem Badalona, CAT Torrelles i Ara Decidim Ripollet,
representats per 4 conselleres i consellers a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, anunciem
la consolidació del nostre projecte en comú. A partir d'ara treballarem conjuntament dins
l'AMB en el marc de Municipalistes per la República des de Baix, una coordinadora de
candidatures àmplies d'esquerres, transformadores i republicanes que inclouen una
àmplia diversitat d'actors.

Qui som? Candidatures municipalistes
Els grups metropolitans de Ara Decidim Ripollet, Guanyem Badalona en Comú i CAT
Torrelles som tres candidaturas municipalistes amb representació propia a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona. Junts representem el principal grup a l’oposició amb quatre
conselleres (dos de Ripollet, una de Badalona i un de Torrelles), entre les quals dues
alcaldies (Ripollet i Torrelles de Llobregat). La resta de l’oposició està formada per tres

grups de l’espectre dretà (Ciudadanos, PP, Barcelona pel Canvi i una consellera no
adscrita).
Les tres candidatures tenim recorreguts històrics i idiosincracies particulars, i alhora
col·laborem plegades de manera natural.
-

Ara Decidim Ripollet és una candidatura amb un llarg recorregut històric. A Ripollet
sempre hi ha hagut un conglomerat de persones de l’esquerra transformadora que
s’han anat organitzant al llarg dels darrers quaranta anys en formes i noms
diferents però que essencialment han anat travant una organització popular de
defensa dels interessos de les classes treballadores del poble molt àmplia. Ara
Decidim Ripollet, tal i com el coneixem actualment, neix el 2015 i és una candidatura
local que ostenta l’alcaldia en solitari des d’aleshores. Té el suport explícit de partits
com la CUP i En Comú Podem però agrupa a molts sectors de la ciutat. Tant que a
les darreres eleccions ens vam quedar a tant sols un regidor de la majoria absoluta.
Governem actualment amb 10 regidors i suports puntuals d’altres partits i regidors.

-

Guanyem Badalona en Comú és una organització rupturista oberta al veïnat de la
ciutat, per construir un espai polític i social, que proposa una expressió electoral en
forma de candidatura municipalista a partir de les eleccions de maig del 2015.
Sorgeix en un context local de cordó sanitari front un racisme i repressió
institucional per l’alcaldia de Xavier García Albiol. Un govern del PP sorgit de la
desfeta d’anys de govern socialistes clientelars, que coincideix amb un històric de
mobilitzacions socials i nacionals que empeny a la formació d’una candidatura
amplia i plural per part de persones activistes, particulars i confluencia de partits
polítics com la CUP, Podem, Comunistes, Anticapitalistes, etc, en un context estatal
de creixent demanda de regeneració democràtica. Els pilar del nostre projecte
polític de base assembleària horitzontal, són la justícia social, la radicalitat
democràtica i la República Catalana barri a barri.

-

Compromís i Acord per Torrelles som una agrupació d’electors progressista d’àmbit
local. Una fórmula d’associació política permesa en clau municipal ben consolidada
a Torrelles. Una llarga tradició i una gran acollida deguda al seu model de proximitat
i de participació activa. Tenim el COMPROMÍS de treballar per Torrelles, per a la
nostra gent, per defensar el nostre territori i el nostre país. No tenim dependència
de cap partit polític. Som el fruit d’un ACORD transversal entre persones amb
diverses sensibilitats que treballem pel progrés del nostre poble, per una
governança global en clau local i per la llibertat de Catalunya. Entenem la nostra
acció des del punt de vista de la participació, prioritzant el bé comú i la preservació i
millora de l’entorn que ens identifica.Treballem buscant el consens amb altres
forces polítiques de TORRELLES i a escala supramunicipal. Entenem la política com
una eina al servei de la gent i sempre defensem polítiques que redueixin les
desigualtats, evitin la discriminació i garanteixin la cohesió social.

Les tres candidatures col·laborem plegades de manera natural, compartim programa
polític (rupturistes d’esquerres, republicans, feministes i ecologistes), manera de fer política
(radicalitat democràtica, municipalistes, lideratges al servei de les persones, assolir el
poder amb l’objectiu de transformar), i aquest treball en xarxa, des de la cooperació, ens
ha portat a coincidir en el marc de Municipalistes per la República, per transcendir-nos i
assolir objectius comuns en marcs competencials i territorials més amplis amb afectació
directa al món local.

Quina acció política hem fet fins ara?

1) Mocions presentades destacades (per ordre cronològic):
- Moció de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a
la mediterrània (abril 2019)
- Moció sobre l’estat de manteniment de les línies de mitja i baixa tensió,
especialment a les zones de muntanya, arran del temporal Glòria (gener 2020)
- Moció per reprovar al Sr. Manuel Valls Galfetti arrel de la condemna del Tribunal
Europeu dels Drets Humans (TEDH) contra l’estat francès per les expulsions de
campaments de ciutadans d’origen romanès i ètnia gitana, quan era ministre de
l’interior (maig 2020)
- Moció per exigir a Endesa atendre les peticions dels Ajuntamnets de reducció de la
potència contractada durant la pandèmia del covid-19 (maig 2020)
- Esmena de transacció presentada a la Moció sobre el Tribut Metropolità. Consell
Metropolità 28/05/2020
- Moció en defensa de la llum i la calefacció com a drets fonamentals. Per un
accés garantit per a tothom. Ni talls, ni augments abusius de preus (gener 2021)
- Moció per la participació de les administracions locals i l’amb en la gestió pública
dels fons next generation (març 2021)
- Moció en defensa del Delta del Llobregat i d’una mobilitat sostenible (juliol 2021)
2) Intervencions en espais de debat i decisió:
- Consells Metropolitans (intervencions i preguntes)
- Comissions Informatives
- Comissions de Comptes Generals
- Altres (Juntes...)
3) Seguiment de temes centrals:
- Tribut Metropolità (al·legacions al Tribut Metropolità 2020; Pla Ajudes pagament
2020; Ordenança 2021 i 2022)
- Transport públic (traspàs de línies i al·legacions als títols de tarifació social)
- Remunicipalització i gestió pública de l’aigua
- Gestió de recollida porta a porta (subvencions)
- Reunions temàtiques (Comissió Habitatge, Comissió Mobilitat, etc)

-

Preguntes sobre els Comptes Generals 2019 i 2020
Al·legacions Pressupost 2020 i 2021

4) Engegar el projecte Altaveu Metropolità
- Espai de trobada, intercanvi i coordinació de candidatures municipalistes
metropolitanes que no compten amb un paraigua supramunicipal, un espai de
treball des d’una mirada en clau metropolitana amb l’objectiu de teixir aliances
supramunicipals. Hi participen unes setze candidatures amb major o menor
implicació.
5) Coordinació projectes Municipalistes per la República des de Baix
- Articles conjunts a mitjans
- Informe de mesures covid des del municipalisme transformador
- 1a trobada oberta per fer front a la pujada del preu de la llum des dels ajuntaments
- Jornades Municipalistes per la República des de Baix a comarques gironines

Diagnosi de 10 anys de polítiques metropolitanes
Al 2021 s’han complert 10 anys de polítiques metropolitanes, en aquest període la llei no
s’ha modificat. Tot i que existeix un consens en la necessitat d’avançar en una veritable
governança metropolitana, els discursos no es tradueixen en fets i encara s'arrosseguen
dèficits i limitacions inicials, com ara una gestió dels recursos basada en acords en l'àmbit
polític sense visió metropolitana de conjunt, i una legitimitat democràtica basada en la
bona prestació de serveis.
Actualment el govern de l’AMB està composat per un quadripartit amb majoria absoluta
format pel PSC, Comuns, ERC i Junts. Històricament presidida per l’alcalde o alcaldessa de
Barcelona, es regeix per una vicepresidència executiva i una estructura gerencial. L’AMB és
la única gran institució del país que no ha patit cap canvi substancial de lideratge polític, i
sempre ha comptat amb un pes determinant del PSC des de la seva creació.
Per tot això, davant la feblesa de model i de projecte, i amb tots els partits d’esquerres del
país (excepte la CUP, que no hi té representació) formant part del govern, nosaltres som
l’únic grup d’esquerres capaç de presentar una proposta estratègica veritablement
transformadora que vagi més enllà de la gestió diària. I tenim la intenció de fer-ho. Perquè
un àmbit de treball metropolità té tot el sentit del món, però ha de respondre a les
necessitats directes de la població i a criteris de govern clarament democràtics. Està
sotmès a control popular directe i representar el conjunt de l’àmbit territorial. El repte és
pasar de l’administració al govern metropolità, i per fer-ho cal una avaluació i una revisió
de la llei de l’AMB.

Aposta política del grup Municipalistes per la República a l’AMB

PROPOSTA 1 - Balanç de la inversió territorial dels 10 anys.
Al 2021 s’han complert 10 anys de polítiques metropolitanes però, més enllà dels
procediments de control establerts per la llei, mai no s’ha fet, que en tinguem constància,
una auditoria completa de les despeses i les inversions realitzades de la institució.
-

L’AMB com a administració pública es la 3a en volum pressupostari de Catalunya
(per darrera de la Generalitat i de l’Ajuntament de Barcelona, i per davant de la
Diputació de Barcelona). Al llarg d’aquests 10 anys ha anat creixent en pressupost,
gestió de recursos i àrees de treball de manera progressiva. Té una incidència
pressupostària i política sobre 36 municipis, i 74 empreses i consorcis. A banda de la
gestió dels residus, l’aigua o el transport públic ha anat incorporant el suport en
polítiques socials i habitatge.

-

Tot i el gran volum de recursos que gestiona, l’AMB és una administració poc
sotmesa al control polític ciutadà, al ser una una institució d’elecció indirecta que
genera poc debat polític al seu voltant i poca atracció mediàtica. Un exemple és que
l’Agència de Transparència de l’AMB no es va crear fins al 2014.

-

En aquest 10 anys la situació socioecnòmica ha canviat a l’àrea metropolitana i és
un període de temps prou llarg per fer una diagnosi dels resultats d’aquestes
polítiques públiques, analitzant a on s’ha invertit i quins han estat els resultats
d’aquestes actuacions. Per tot plegat, proposem dur a terme un Balanç de les
inversions dutes a terme, centrada en la territorialització de la despesa de l’AMB, Cal
analitzar el detall però amb mirada metropolitana, comprovar quins criteris s’han
seguit i a quin model responen.

-

A finals del 2021 els nostres grups vam presentar aquesta proposta en format
d’al·legacions als Pressupostos de l’AMB pel 2022. La proposta incloïa un encàrrec
de treball a l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), però
va ser desestimada per tots els grups de govern (PSC, Comuns, ERC i Junts). La
nostra intenció és realitzar-la amb recursos propis, en col·laboració amb entitats i
mitjans de comunicació, al llarg del 2022.

PROPOSTA 2 - Pla de Reequilibri Territorial
Un cop duta a terme l’auditoria caldria preparar un Pla pel Reequilibri Territorial de la
despesa. Intuïm algunes línies claus:
-

Caldria treballar en dos eixos de desequilibri bàsics: muntanya/mar i
Llobregat/Besòs. Bona part dels recursos s’estan centrant en les zones més

poblades i, concretament en aquelles més properes al mar, el que es coneix com a
primera corona, en detriment de les més interiors. El segon eix a treballar seria el
de les diferències existents entre el Nord i el Sud o, el que és el mateix, el Llobregat i
el Besòs. És bastant evident, a primer cop d’ull, com bona part de la inversió
privilegia a la zona del Llobregat, nucli històric central i fundacional de l’AMB. Un
exemple simbòlic és tot el desplegament del servei Bicibox on 8 anys després del
seu inici encara no havia creuat el riu Besòs i amb un clar desequilibri en
implantació que es reprodueix amb l’e-Bicibox.
-

Segons l’IERMB en absència d’una escala metropolitana de redistribució, les
desigualtats avui s’amplien. Situació que empitjora si afegim els estudis que
assenyalen com les ciutats metropolitanes amb menor renda també són les que
tenen menys pressupost. A la regió metropolitana, el 75% de la població més
vulnerable està als municipis amb menors ingressos. Això suposa que les
desigualtats no fan més que augmentar i cronificar-se. Per això, cal un nou sistema
de redistribució que tingui en compte aquestes condicions. Segons l’índex de
vulnerabilitat urbana (IVU), dels 400 barris de l’àrea metropolitana, el 70% dels
barris amb més vulnerabilitat són a la franja del Besòs.

-

Entenem doncs, que caldrà algun anàlisi de balances fiscals entre els territoris
esmentats. De fet el darrer anàlisi de rendes dut a terme per l’IERMB ja fixa
aquestes diferents zones o territoris de l’AMB a partir de la qual poder fer aquesta
anàlisi de balances. Proposem fer servir aquesta mateixa zonificació per treballar en
el Pla.

PROPOSTA 3 - Nous índex de càlcul i criteris en la inversió per una gestió social i per
la igualtat.
Segons l’IERMB, la Covid-19 ha aguditzat les desigualtats a les perifèries de Barcelona: més
atur, més problemes per pagar el lloguer i més pobresa extrema. A l’àrea metropolitana de
Barcelona la vulnerabilitat urbana presenta un triple patró de persistència (es cronifiquen
els àmbits de pobresa), concentració (focalització en l’espai) i complexitat (amb diferents
articulacions entre els vessants social i residencial). La població en risc de pobresa ha
augmentat d’un 20% a l’àrea metropolitana. El municipalisme, sens dubte, ha estat i és una
palanca bàsica de construcció de benestar. És necessari, però no és ja suficient. Els
municipis amb més col·lectius i barris vulnerables són també els qui tenen menys recursos
per a fer-hi front.
-

Actualment hi ha una negociació bilateral desigual entre AMB i el municipi. Calen
polítiques redistributives en clau metropolitana per evitar agravis. Mostra dels
fracasos són l’Agenda Besòs (que no ha rebut l’impuls polític ni els fons necessaris
en 4 anys); el Consorci de Besòs (sense competències ni finançament, dedicat

principalment a fer d’enllaç al diàleg); o el PDU de les Tres Xemeneies (l’últim tram
de costa sense urbanitzar de tota l’àrea metropolitana).
-

Sectors de població com les persones d’edat més avançada ha patit intensament
l’emergència sanitària i la mercantilització dels serveis residencials, mentre que
infants i joves pateixen augment de nivells de pobresa.

Després de 10 anys de polítiques metropolitanes i arrel dels darrers estudis, creiem que cal
una revisió dels criteris que s’adopten a l’hora d’assignar la despesa. Cal incorporar, als
criteris merament demogràfics i de població, els indicadors socials, i adaptar la inversió a
les necessitats i situació socioeconòmica real de la població. No podem tenir ajudes al
Tribut Metropolità o tarifacions socials del transport públic minces. La pròpia Àrea
Metropolitana i els seus ens han desenvolupat al llarg d’aquest anys indicadors molt més
fiables com l’índex de vulnerabilitat urbana (IVU) o el Salari de Referencia Metropolità
(SRM).
-

En aquest sentit, els nostres grups metropolitans hem presentat al·legacions als
Pressupostos reclamant la Reformulació del Pla d’Ajuts al Tribut Metropolità, i no la
seva eliminació, o les al·legacions a la tarifació social del transport públic, per
adequar els llindars d’accés a la realitat metropolitana, que encara avui no han
rebut cap resposta.

PROPOSTA 4 - Polítiques socials i d’habitatge valentes
Cal estudiar un salari mínim metropolità o una renda bàsica/garantida metropolitana com
a mesura vinculada a la igualtat de gènere i l'eradicació de la feminització de la pobresa i
contra la pobresa infantil.
-

La qüestió habitacional s’erigeix avui com a eix central dels riscos d’exclusió.
L’escalada de preus del lloguer s’ha estès en l’àmbit metropolità, amb afectació
especial a la població amb rendes baixes, així com la població jove emancipada, i
amplia els seus riscos de privació material. Per molts Ajuntaments és molt complex
poder-se fer càrrec d’empreses públiques d’habitatge municipals per manca de
capacitat de gestió i d’escala.

-

És per tots aquests motius que entenem que el pressupost de suport a les
polítiques públiques d’habitatge de l’AMB hauria de veure’s augmentat, sobretot en
aquelles polítiques de suport a les promocions en municipis amb menys capacitat
de gestió i inversió.

-

La renovació del parc d’habitatges existent no implica una millora de la situació de
pobresa energètica, de fet pot comportar gentrificació. Cal un pas més enllà i
reforçar les polítiques socials i d’habitatge. Pla de Barris Metropolità que abordi la

realitat de vulnerabilitat urbana en base als nous indicadors desenvolupats per
l’IERMB.
PROPOSTA 5 - Fiscalitat ambiental
Els criteris d’inversió als 36 municipis metropolitans són clarament millorables per
fomentar la lluita contra l'emergència climàtica:
-

-

-

Actualment les principals fonts de finançament metropolità a les que opten els
municipis (el PACTE i el PAMUS, i aquesta legislatura també el PSA) es calculen amb
criteris que no tenen en compte els esforços per mitigar el nostre impacte sobre el
planeta.
Així el PACTE: es calcula en base a la participació dels ingressos de l’estat pel que fa
als 29 municipis en règim General del PIE); el PAMUS atén tan sols la base liquidable
de l’impost de Bens i immobles; i el Pla de Sostenibilitat Ambiental (PSA) segueix la
mateixa lògica i criteris del PACTE
Només la mermada partida del PSG es visualitza com a eina de finançament
metropolità per tenir cura de la necessària infraestructura, però és clarament
insuficient. A

Cal doncs que els criteris d’inversió en el municipis tinguin un factor correctiu que
respongui a criteris ambientals (reducció de residus, emissions de CO2, etc…) que premiï
aquells municipis que més esforços fan i han fet en el passat i que reconegui
l’imprescindible servei ambiental que les infraestructures verdes suposen pel
conjunt del territori Metropolità.
Anunciem una ronda de reunions amb els grups metropolitans del govern de l’AMB per
assolir consensos respecte la introducció de criteris ambientals als plans, programes,
subvencions i inversions de l’AMB (no només aquells destinats a qüestions ambientals),
que esperem es tradueixi en mesures concretes en els pressupostos de l’AMB pel 2023.
-

Al novembre vam proposar l’actualització de l'inventari d’emissions de GEH
metropolità i la introducció de clàusules hipocarbòniques en els plecs de
clàusules tal com preveu el Pla Clima i Energia de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona. Ambdues mesures van ser desestimades per tots els grups del govern
(PSC, Comuns, ERC i Junts).

-

L’any 2000 va aterrar a Catalunya el model de recollida de residus porta a porta, els
resultats en aquells municipis on s'ha desplegat han estat un impuls força ràpid de
les taxes de recollida selectiva fins a nivells que freguen o superen àmpliament els
objectius europeus, cada cop més estrictes. El model porta a porta, detalla, no
només ha demostrat que millora la recollida, sinó que compleix amb un altre dels
grans manaments europeus: millora de la qualitat del material que es recull perquè
s'orienti cada cop més cap a un reciclatge real.

-

La Directiva Europea es clara, el 2035 la recollida selectiva ha d'arribar al 65% de
mitjana i no podrà entrar a l'abocador més d'un 10% del total de residus generats.
Actualment, a l’àrea metropolitana només 2 municipis de 36, Tiana i Torrelles, estan
per sobre del 65% de recollida de residus. Cal que l’estalvi econòmic del model de
recollida Porta a Porta (i/o el model de Residu Mínim) que es calcula en 15M€ anuals
reverteixi en els municipis que han fet l’esforç.

En resum el que proposem és un canvi de paradigma, on a part dels criteris de
població també es tingui en compte l’impacte ambiental de cada municipi a l’hora de
calcular les inversions de les que podrà disposar.

Per una governança metropolitana
La metròpoli que emergeix de la pandèmia ha de desplegar una governança
metropolitana: transitar de la gestió de serveis a elaborar polítiques públiques; de
repartiment polític de recursos a un govern democràtic d’elecció directa.
-

En consonància amb l’exposat, en aquests moments no existeix una mirada
metropolitana real i global per governar tot aquest gran àmbit humà, urbà,
econòmic i territorial. De fet l’AMB no respon a la dimensió real de tot l’àmbit
metropolità. I això ho demostra la mateixa existència i expansió constant del treball
fet en clau de Regió Metropolitana més àmplia. En aquests moments hi ha com a
mínim tres línies de treball (o institucions) que actuen en aquest sentit: AMB, RMB
(PEMB) i Catalunya Xarxa. Aquesta és una mancança clau per entendre perquè, tot i
la fortalesa econòmica de la institució, a aquesta li costa respondre als reptes
socials i econòmics de la seva població i no va ser fins l’any passat que va obrir una
línia d’ajudes directes a la població (el Pla d’Ajudes al pagament del Tribut
Metropolità) que aquest any ja ha eliminat.

-

Defensem una major rellevància Consell d’alcaldies.

-

Defensem una agenda metropolitana per fer front a la crisi derivada del covid i a
l’emergència climàtica. Una estratègia metropolitana de reactivació econòmica i
d’ocupació basada en una transició del model productiu i reproductiu, amb una
sobirania alimentària, així com una estratègia metropolitana d’habitatge.

-

Cal incorporar la perspectiva de gènere en el Pla Metropolità de Mobilitat Urbana i
en la tarifació social del transport públic.

-

Finalment, reclamem la constitució de la comissió de seguiment dels Fons Next
Generation, així com la constitució d’una Oficina Tècnica d’Informació pels ens locals
i pymes, aprovada per unanimitat al Consell Metropolità de 23 de març de 2021 .

-

Segurament aquesta governança metropolitana implicarà majors compromisos per
part dels Ajuntaments locals en el desenvolupament de les línies polítiques
acordades de la seva competència, associant la distribució de fons i programes en
funció dels compromisos realment assumits.

guanyembadalona@amb.cat - decidimripollet@amb.cat - cattorrelles@amb.cat

