
 

Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans (C’s) per a la creació d’una 

nova Comissió o Taula permanent per analitzar les necessitats d’habitatge i 

socials bàsiques  

 

FONAMENT 

 

La greu crisi econòmica i la bombolla immobiliària han condemnat a moltes famílies a la pèrdua 
de llocs de treball, caiguda dels recursos familiars i, en ocasions, la pèrdua de l’habitatge.  
 
Catalunya és l’autonomia amb més desnonaments d’Espanya (1 de cada 4 es practiquen a la 
nostra comunitat).  
 
Sembla paradoxal que els propis bancs i entitats financeres en ocasions siguin adjudicataris 
dels habitatges que ells mateixos han finançat autoadjudicant-se els pisos al preu que ells 
acaben decidint i generant un deute impagable per a moltes famílies de la nostra ciutat.  
 
Per evitar situacions injustes en termes socials i econòmics, entenem que des de l’Ajuntament 
no ens podem mantenir al marge i hem d’evitar els desnonaments de les unitats familiars que 
no tenen altre sostre i donar-les-hi una solució ràpida i efectiva. L’Ajuntament ha d’estudiar els 
casos concrets, les necessitats presents i futures i donar una resposta que permeti evitar 
drames personals i familiars portant a terme polítiques de prevenció amb totes les dades que 
pugui tenir a l’abast.  
 
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, proposem a aprovació d’aquest plenari: 
 

1. La creació d’una Comissió o Taula permanent per a l’estudi i creació de mesures de 
millora en temes d’habitatge per situacions límit. Comissió que, al nostre entendre, ha 
d’estar formada per les entitats financeres, el SAREB i els partits polítics amb 
representació a l’Ajuntament de Girona, per poder treballar en base una base de dades 
real.  

2. L’objecte de la comissió serà el de previsió i prevenció de situacions límit en matèries 
d’habitatge la qual ens permetrà contemplar amb una aproximació més precisa les 
necessitats reals dintre de  les partides dels pressupostos anuals. 

3. Aconseguir que la Generalitat, via Agència de l’habitatge de Catalunya disposi de dret 
de compra preferent d’habitatges buits procedents de processos de desnonaments a 
Girona ciutat, i que sigui l’Ajuntament qui decideixi en última instància les prioritats i 
necessitats, com ja es fa al municipi veí de Salt. 

4. Que sigui la nova Comissió o Taula qui estudiï i valori les opcions i adjudicacions tenint 
en compte els casos i col·lectius de més vulnerabilitat.  


