
MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  D’ESQUERRA  REPUBLICANA  DE
CATALUNYA  -  MOVIMENT  D’ESQUERRES  (ERC-MES)  PER  A
L’ELABORACIÓ D’UN PROTOCOL D’EMERGÈNCIA HABITACIONAL

1. ATÈS que segons dades del Consell General del Poder Judicial a Catalunya
entre  els  anys  2008  i  2017  hi  han  hagut  95.000  desnonaments,  61  al  dia
(malauradament no tenim les dades de Sant Cugat).  Alhora també ha estat
alarmant el creixement de la pobresa energètica, o sigui la dificultat per afrontar
els subministraments de l’aigua, el gas i l’electricitat.

2.  ATÈS  que la Tinència d’alcaldia de Polítiques de Cicle de Vida, Progrés
Social i Habitatge gestiona de forma opaca la informació relativa als casos de
desnonaments i d’emergència habitacional i no garanteix l’accés a la informació
relativa a aquests casos als grups municipals de l’oposició.

3.  ATÈS que el  Parlament de Catalunya va  aprovar  per  unanimitat  la Llei
24/2015, de 29 de juliol,  de mesures urgents per a afrontar l’emergència en
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, llei aprovada a proposta d’una
Iniciativa Legislativa Popular (ILP).

4. ATÈS que  el  Govern  espanyol  del  PP  va  presentar  recurs
d’inconstitucionalitat contra els articles 2 (apartat 2), 3, 4, 5 (apartats 1, 2, 3, 4 i
9), 7, la disposició addicional, la disposició transitòria segona (apartats primer i
segon en el que es refereix a l’aplicació de l’article 7) i la disposició final tercera
de l’esmentada Llei 24/2015, de 29 de juliol, i va invocar l’aplicació de l’article
161.2 de la Constitució espanyola que determina la suspensió de la vigència i
aplicació dels preceptes impugnats 

5. ATÈS que com a conseqüència de la invocació de l’article 161.2 en el recurs
interposat,  el  Tribunal  Constitucional  va  suspendre  els  esmentats  articles
relatius al mecanisme de la segona oportunitat, el que regula el lloguer social
obligatori per part dels grans propietaris, el de la cessió obligatòria de pisos
buits a l’administració i els relatius a les sancions per la no aplicació de la llei i
la cessió de crèdits litigiosos.

6. ATÈS que la interposició del recurs d’inconstitucionalitat amb la consegüent
suspensió dels esmentats articles, representa un altre servei més del Govern
espanyol del PP a la banca,  en contra del dret a gaudir d’un habitatge digne i
adequat establert a l’article 47 de la Constitució espanyola.

7. ATÈS que l’esmentada Llei 24/2015, de 29 de juliol, ha demostrat ser l’única
norma  a  tot  l’Estat  espanyol  que  garanteix  una  segona  oportunitat  a  les
famílies,  aturar  els  desnonaments  i  garantir  els  reallotjaments.  Una  llei
revolucionària  que no permet  executar  desnonaments,  obliga  a  fer  lloguers



socials i atorga eines a les administracions per a fer cessions obligatòries dels
habitatges buits acumulats en mans de la banca.

8. ATESA la tasca de suport imprescindible de les persones que cada dia són a
peu de carrer aturant desnonaments, com ara el Sindicat de Llogaters de Sant
Cugat, així com a les 150.000  persones que van signar la ILP.

9. ATÈS que en data 30 d’octubre el Govern de la Generalitat i el de l’Estat
espanyol van signat l’acord per retirar el recurs d’inconstitucionalitat i aixecar la
suspensió de la Llei 24/2015, de 29 de juliol. D’aquesta manera tornen a estar
vigents els articles suspesos amb l’admissió del recurs per part del TC. 

10. ATÈS que els Ajuntaments estan obligats a garantir el reallotjament de les
persones afectades per  desnonaments i  no tinguin alternativa residencial,  a
cedir obligatòriament habitatges per 3 anys al Fons d’Habitatge per a polítiques
socials,  així  com  l’obligació  a  atorgar  ajuts  econòmics  per  evitar  el
desnonament de persones que no puguin afrontar el lloguer.

Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-MES proposa que el Ple Municipal
de Sant Cugat del Vallès acordi:

PRIMER.- Instar  al  govern  que  prengui  el  compromís  d’informar  de  forma
immediata i continuada als grups municipals de l’oposició de tots els casos de
desnonament o de risc de desnonament de la ciutat. 

SEGON.- Dissenyar  abans  del  maig  de  2019  un  Protocol  d’emergència
habitacional  que  inclogui  (1)  la  recerca  sistemàtica  i  detecció  de  casos
d’emergència habitacional, (2) eines de suport preventives com assessorament
i ajuts econòmics, (3) agents negociadors i mediadors a disposició en cas de
necessitat i (4) una planificació que garanteixi un reallotjament immediat per a
les persones afectades. 

Sant Cugat, 28 de novembre de 2018


