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JORDI CALATAYUD I SANCHÍS, portaveu adjunt del Grup Municipal d'Esquerra 
Republicana de Catalunya - Els Verds - Independents per Gavà a l'Ajuntament de 
Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66,3del Reglament Orgànic Municipal, i perquè 
sigui substanciada durant el proper Ple municipal ordinari, en base als següents  
 
 
Antecedents: 
 
Al Ple Municipal extraordinari de fa quinze dies, quan es van discutir els pressupostos 
municipals per al 2013, el nostre grup va presentar una sèrie de propostes i idees de cara 
a l’any vinent, part de les quals van ser acceptades per l’equip de govern. 
 
Una de les propostes que formulàvem allà, però que tenia difícil traducció pressupostària, 
era la d’establir un programa d’actuació, o iniciar una sèrie d’actuacions, per tal que 
l’Ajuntament contactés els bancs i caixes d’estalvis que tenen habitatges a Gavà en procés 
de desnonament, i hi fes de mediador, impulsant la dació en pagament i la transformació 
de la hipoteca en un lloguer social. 
 
En aquest sentit, volem recordar l’acord d’aquest mateix Ple Municipal del 24 de febrer de 
2011, a proposta del Grup municipal d’Esquerra Republicana, pel qual es donava suport a 
la dació en pagament i la potenciació del lloguer social, i es demanaven actuacions en 
favor de les famílies en procés de desnonament. 
 
Per la qual cosa formulem el següent. 
 
Prec: 
 
Instem el govern municipal a impulsar, a través dels organismes supramunicipals en els 
quals té representació, com ara el Consell Comarcal del Baix Llobregat, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i la Federació de Municipls de Catalunya, convenis entre els 
municipis i els bancs per tal d’aconseguir habitatges actualment desocupats propietat de 
les entitats bancàries, per destinar-los a lloguer social, adreçat a famílies que pateixen 
desnonaments. 
 
Així mateix, instem el govern municipal a impulsar, a través d’aquests organismes 
supramunicipals, la dació en pagament per als casos en què els hipotecats no puguin fer 
front al pagament de la seva hipoteca. 
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