
Moció presentada al Ple de l’Ajuntament de Girona del 9-11-2015 

Moció que presenta el grup municipal d'ERC-MES per a la creació d'una  

ajuda per al pagament del lloguer social 

 

No és nou que en aquest consistori es parli sobre l’afectació que la crisi 

econòmica està tenint a la nostra ciutat. Tampoc és nou que es parli d’un dels 

àmbits concrets d’aquesta afectació: l’habitatge. La caiguda d’ingressos de la 

unitat familiar comporta a moltes d’aquestes persones dificultats per mantenir el 

seu habitatge habitual. 

 

Des de l’Ajuntament ja s’està treballant per augmentar el parc d’habitatges 

destinats a lloguer social i oferir a aquestes famílies vivendes dignes i 

assequibles. En aquest sentit ja vàrem aprovar una moció anterior. 

 

Alhora, des de l’Oficina Municipal d’Habitatge s’està treballant de manera 

excel·lent per poder assessorar, informar i ajudar als ciutadans que ho 

demanin. 

 

Si fins fa poc els desnonaments per manca de pagament de les hipoteques era 

un drama diari, ara, i gràcies a l’enorme tasca duta a terme per la PAH i altres 

organitzacions, aquest fet s’ha atenuat. En contraposició a això apareix, cada 

vegada amb més claredat, el problema dels desnonaments per impagament del 

lloguer.  

 

Entre d’altres accions que es realitzen des de la OMH, hi ha la de vetllar per 

aconseguir un lloguer just per a les famílies, alhora que també s’ha potenciat el 

lloguer de pisos amb un import social que oscil·la entre els 300€ / 210€ o 140€ 

segons les possibilitats de les famílies. 

 

Entenem que les administracions públiques han de confeccionar polítiques per 

tal de garantir una estabilitat per aquelles famílies que més ho necessiten. 

L’Ajuntament de Girona acaba destinant directament o indirecta una aportació 

variable per facilitar el pagament dels impagats. Aquesta import és oscil·lant, 

però l’hem estabilitzat a l’entorn dels 100.000 euros anuals.  
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També diverses entitats dels tercer sector com Càritas o Creu Roja duen a 

terme una gran tasca social per ajudar a que aquestes persones puguin fer 

front a les seves despeses. Cal, però, no només fer front a la despesa, sinó 

també dignificar la manera en què s’hi fa front.  

 

L’Ajuntament de Girona, davant d’aquesta evidència reiterada, ha d’actuar amb 

un pressupost que permeti incloure un partida econòmica per a l’any 2016 que 

permeti recollir de manera formal com es fa front i es dóna resposta a aquestes 

situacions. 

 

Considerem que hem de proporcionar als tècnics que treballen amb aquests 

ciutadans eines que facilitin la seva tasca. Alhora, creiem que hem d’ajudar a 

dignificar la situació d’aquestes famílies que necessiten una ajuda i que a dia 

d’avui no disposen d’una via formal que els permeti acollir-se al dret que aquí 

invoquem. Per totes aquestes raons, es proposa a ACORD del Plenari: 

 

Que de manera exclusiva i acotada temporalment en funció de l’informe tècnic i 

de la disposició pressupostària (màxima 100.000 euros anuals), i pel que fa als 

habitatges inclosos en el parc d’habitatge municipal, s’atorgui una ajuda de 

140€ al pagament de lloguer social a aquells sol·licitants que fruit d’una 

valoració tècnica els sigui temporalment impossible poder assumir la depesa 

que ens ocupa. 
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