Plens de tràmit a Barcelona sobre habitatge i seguretat
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Portaven l’adjectiu d’extraordinaris i tot just van durar una hora i mitja. L’Ajuntament de Barcelona va ventilar ahir en 90 minuts
els dos plens sobre els dos temes més candents del dia a dia dels ciutadans, l’habitatge i la seguretat. Van ser debats de poca
volada, amb més política que idees noves, i que van acabar amb l’aprovació d’acords amb un nivell de consens ampli. La
notícia va venir, però, pel no acord en l’aprovació de la proposició sobre seguretat, que va tenir els vots a favor de tots els grups
però l’abstenció d’ERC, disconforme amb la no inclusió de la creació d’una comissió que hauria d’haver debatut i aprovat un
nou model de seguretat per a Barcelona.

Del model de seguretat que s’ha d’aplicar en va parlar el tinent d’alcalde Albert Batlle, que va assegurar que aquest estiu ja es
notarà el reforç d’agents de la policia, 270 agents que reforçaran el patrullatge, comptant mossos i agents de la Guàrdia
Urbana. Batlle va mostrar el seu “suport absolut” a la policia local, en la qual va dir que ha vist “il·lusió i esperança”.
El tinent d’alcalde va dirigir-se especialment a Manuel Valls dient-li que actuarien de “forma ordenada”, i ho va fer després que
el polític catalanofrancès denunciés que el problema de la seguretat se li havia escapat de les mans a l’Ajuntament i que la
imatge que transmet la ciutat és “vergonyosa”.
Elsa Artadi va parlar de “xifres rècord de delinqüència a la ciutat”, mentre que Jordi Coronas, d’ERC, va advertir que la solució
no vindrà només per posar més policies al carrer. Precisament, la contractació de noves places per a agents de la Guàrdia
Urbana és un dels acords del ple, que també demana fer front a la venda ambulant dels top manta.
En el ple sobre habitatge, que es va fer primer, es va aprovar una resolució que insta el govern de la Generalitat a tramitar una
llei que reguli el preu del lloguer de l’habitatge i la creació d’una comissió no permanent que estudiï la repercussió de la
regulació del lloguer de pisos a la ciutat de Barcelona i l’àrea metropolitana.
En el debat d’habitatge, la regidora Lucía Martín va retreure als grups de Junts per Catalunya i ERC que facin servir
l’Ajuntament de Barcelona per encarregar una feina al govern de la Generalitat, del qual formen part, que no fa per si mateix. El
PP i el grup de Valls van instar a actuar en els 80 solars de propietat municipal que hi ha a la ciutat, en els quals es podria
construir habitatge assequible.
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