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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP DE GIRONA DE SUPORT A LA ILP
SOBRE MESURES URGENTS PER FER FRONT A L’EMERGÈNCIA
HABITACIONAL I A LA POBRESA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Des del 2007 fins a l’actualitat s’han produït gairebé 570.000 execucions hipotecàries a
tot l’estat espanyol. Les dades oficials del CGPJ del 2n trimestre de 2014 mostren com
els desnonaments han augmentat un 4% respecte al mateix període de l’any passat, i
arriben gairebé als 19.000 desnonaments. Es tracta d’unes xifres que continuen
mostrant com Catalunya encapçala el rànquing de desnonaments, amb un 23% del
total.
D’altra banda, durant el 2011 193.000 llars catalanes no van poder assumir la despesa
de mantenir l’habitatge a una temperatura adequada, i es calcula que aquest hivern hi
ha prop de 300.000 famílies amb problemes per mantenir la casa a una temperatura
suficient.
El passat 10 de juliol es va presentar al Parlament de Catalunya la Iniciativa Legislativa
popular (ILP) de mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional i a la
pobresa energètica promoguda per la PAH, l’Observatori DESC i Aliança contra la
Pobresa Energètica (APE).
Posteriorment, el passat 13 d’octubre, la Mesa del Parlament va admetre a tràmit la
ILP, que a partir de les competències del govern de la Generalitat en matèria
d’habitatge i protecció de consumidors exigeix canvis legals urgents a Catalunya per
fer front a l’emergència habitacional i garantir el dret a un habitatge digne i a una
segona oportunitat.
Així, la ILP de mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional i a la pobresa
energètica, d'àmbit català, té com a objectiu possibilitar respostes satisfactòries als
milers de famílies que a Catalunya no poden fer front al pagament de la hipoteca o el
lloguer, dels rebuts de l'aigua, la llum o el gas.
Alhora, pretén acabar amb el malbaratament de recursos que significa l'acumulació
de pisos buits per part d'entitats financeres i agències associades, fons d'inversió i
societats de gestió d'actius; especialment quan es tracta d'entitats que han rebut ajuts
públics.
Els punts bàsics de la ILP són els següents:
a) Adopció de mecanismes que atorguin una segona oportunitat a les famílies
sobreendeutades amb despeses vinculades a l’habitatge habitual
b) Promoure el lloguer social dels habitatges propietat d’entitats financeres i grans
tenidors d’habitatge per aturar els desnonaments
c) Fer efectiu el reallotjament adequat com a condició per poder dur a terme el
desnonament;
d) Garantir l’accés a subministraments bàsics d’aigua, llum i gas
e) Creació d’un parc d’habitatge assequible a través del lloguer forçós dels pisos
propietat d’entitats financeres i grans tenedors d’habitatge que estiguin en
desús o infrautilitzats de manera injustificada durant 2 anys
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Atès que la majoria de les mesures proposades responen a compromisos ja assumits
pel Govern català amb tractats internacionals, normatives europees, la Constitució
espanyola i l’Estatut d’autonomia.
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Girona en la sessió del dia 17 d’octubre de 2012 va
aprovar una moció de la CUP en què es reclamava una reforma legislativa per
acceptar la dació en pagament amb caràcter retroactiu, i una moratòria en l’execució
de desnonaments;
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Girona disposa d’un òrgan anomenat Taula
Municipal sobre la Pobresa Energètica, creat a instàncies d’una moció del PSC sobre
pobresa energètica aprovada en la sessió del dia 8 de juliol de 2013;
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Girona en la sessió del dia 9 de gener del 2014 va
aprovar una moció de la CUP i ICV-EUiA per tal de sancionar les entitats bancàries i
grans empreses per tenir immobles permanent desocupats a la ciutat;
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Girona en la sessió del dia 10 de novembre de
2014 va aprovar una moció d’ICV-EUiA reclamant mesures urgents per pal·liar la
pobresa pobresa energètica;
Per tot això el Grup Municipal de la CUP proposa al ple de l’ajuntament de Girona
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Ratificar els compromisos presos per aquest Ple en les mocions anteriorment
citades per fer front a l’emergència habitacional i a la pobresa energètica;
Segon.- Donar suport a la ILP sobre mesures urgents per fer front a l’emergència
habitacional i a la pobresa energètica presentada al Parlament de Catalunya per la
PAH, l’Observatori DESC i l’Aliança contra la Pobresa Energètica;
Tercer.- Habilitar els espais municipals i oferir els mitjans materials necessaris per a
facilitar la recollida de signatures de la ILP;
Quart.- Convocar la Taula Municipal sobre Pobresa Energètica de Girona per proposar
l’organització d’actes i accions de difusió i suport a la ILP;
Cinquè.- Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, la PAH, l’Observatori
DESC, l’Aliança contra la Pobresa Energètica, i les entitats que formen part de la Taula
Municipal sobre Pobresa Energètica de Girona.

Girona, 11 de desembre del 2014

Biel de Montserrat i Valls
en representació del grup municipal de la CUP

