Xavier Martínez Gil
Economista i Doctor en Dret Tributari
@xaviermartinezg
https://barcelonacapitalrepublicana.cat/
Fill, nét i besnét de barcelonins, nascut, crescut i resident a Barcelona des del 2 de
febrer de 1965. Casat, amb dues filles (13,15).
Treballo per l’Agència Tributària de Catalunya com a responsable de coordinació
interadministrativa. Vaig començar a treballar a la Conselleria d’Economia a principis
de l’any 1992 i sempre he treballat des de les finances públiques fins als tributs.
Sóc llicenciat en Economia per la UB on també em vaig llicenciat en Belles Arts i on
vaig fer la meva tesi doctoral sobre la Fiscalitat del Patrimoni Històric.
Vaig ser promotor des del minut zero de la consulta popular Barcelona Decideix com
a membre de l’associació Sobirania i Progrés. Sóc afiliat de la UGT de Catalunya
des de fa més de vint anys des d’on he lluitat a les meses de negociació davant de la
Funció Pública en èpoques de dures retallades. Milito a ERC des de fa deu anys i els
he ajudat sempre que m’ho han demanat en matèria de política fiscal. D’estudiant vaig
ser membre de la FNEC i actualment sóc activista de la Plataforma per una Fiscalitat
Justa Ambiental i Solidària des d’on intento fer divulgació sobre les bones pràctiques
i denunciar les males pràctiques tributàries. He escrit articles en diversos mitjans de
comunicació (La Vanguardia, Ara, l’Unilateral, La República, El Salto Diario) i en el
meu bloc “Generalitats”: https://xaviermartinez.wordpress.com/

Per què em presento?
Per la República, per la regeneració política i perquè estimo
Barcelona.

1. La República
•
•
•

Per una candidatura que sigui capaç de veure Barcelona com la capital
de la República de Catalunya i lideri la seva transformació els pròxims
15 anys.
Per una Barcelona oberta i que escolti la seva gent sense fixar-se en
els orígens sinó en el present i futur compartit.
Per una candidatura que aposti per una Barcelona, una capital
republicana de futur.

2. La regeneració política
•
•
•

•
•

Perquè Primàries es compromet a fer efectiva que els seus ciutadans
participin en el procés de decisions de la forma més àmplia possible.
Hem de promoure no només participació en debats sinó també dotant de
capacitat de decisió a la ciutadania sobre qüestions clau.
El republicanisme és deliberatiu per tant ha de permetre el debat
col·lectiu entre tota la ciutadania. Per això cal propiciar espais de
trobada amb la ciutadania per tal d’implicar-la en la construcció de la
República.
Potenciació de les tecnologies de la informació per tal de facilitar la
participació de les bases.
El procés de participació ciutadana també ha de servir com a funció de
control del governant i de transparència en la seva presa de
decisions.

3. Perquè estimo Barcelona
•
•
•
•

Perquè la ciutat som les persones que hi vivim, l’Administració i els
ciutadans han d’interactuar com a iguals, no amb una relació de
submissió. Això vol dir col·laboració per assolir:
La justícia social com a principi orientador
La diversitat i pluralitat, conjugada amb la igualtat d’oportunitats
La garantia dels drets fonamentals de les persones (habitatge,
assistència, subministraments..)

ALGUNES POLÍTIQUES SECTORIALS
HABITATGE:

•
•
•
•

•
•

El Dret a l’habitatge és un dret humà i com a tal, s’ha de garantir
Desenvolupar les previsions en el marc del PLA TERRITORIAL
SECTORIAL D’HABITATGE DE CATALUNYA
Continuar apostant per parc d’habitatges públics
Modificar normes per afavorir el lloguer social:
o Penalitzar pisos buits
o Mesures fiscals
o Donar suport a mesures com la de destinar el 30% de noves
promocions a lloguer social (contemplar rehabilitacions), amb la
finalitat d’arribar fins 15% el parc d’habitatges destinats a
polítiques socials.
Control d’activitats turístiques en immobles
Creació d’un fons per adquirir habitatges públics cedits en règim de
concessió no transmissible.
ENERGIA:

•
•
•
•
•

Avançar cap a la sobirania energètica dins el marc del Pacte Nacional
per a la Transició Energètica de Catalunya
Potenciar Agència Energia de Barcelona (consorci)
Promoure l’autoconsum (fotovoltaica terrats privats)
Actuar com una comercialitzadora pública
Objectius:
o 100% renovable
o Zero emissions
o Assegurar l’abastiment als més vulnerables
SEGURETAT

•
•
•
•
•

La llibertat és el principal valor que aporta la seguretat.
L’ús intensiu de l’espai públic ha de ser compatible amb la convivència
veïnal
Cal en aquest àmbit impulsar les Taules de Seguretat com a instrument
per a detectar i prevenir situacions d’inseguretat.
A Barcelona actuen Guàrdia Urbana, Mossos, Policia Nacional, Guàrdia
Civil, Policia Portuària, Policia Duanera. Per tant, és imprescindible
afinar al màxim els instruments de coordinació per evitar ineficiències.
El model de policia republicana ha de ser un únic cos de policial integrat.
TURISME

•
•

El valor de la marca Barcelona és la clau per a reforçar el sector turístic,
no només a la ciutat sinó també a Catalunya.
Cal apostar per una oferta diversificada que permeti assegurar la
sostenibilitat econòmica, social i ambiental del sector.

•
•

Cal apostar per un turisme de qualitat (no necessàriament de luxe) que
valori el nostre patrimoni cultural i que generi un alt valor afegit que
permeti generar ocupació i distribuir els beneficis de l’activitat
L’Ajuntament, però, s’ha de fer responsable de les externalitats
negatives que pot generar aquest sector, especialment concentrat en
determinats barris.
FISCALITAT

•
•

•

Contribució, també des de la fiscalitat municipal, a una fiscalitat més
justa, ambiental i solidària.
Fiscalitat verda (alguns exemples):
o Incorporar paràmetres ambientals en les figures tributàries
municipals
o En impost de vehicles: de considerar la potència fiscal a
considerar l’emissió de contaminants
o Imposició sobre immobles: contemplar, a banda de la superfície,
paràmetres d’eficiència energètica dels immobles.
o Modulació de la fiscalitat sobre obres en funció de l’impacte
ambiental
Elaborar un Pla quadriennal de lluita contra el frau fiscal i dedicar els
resultats a polítiques socials

