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JORDI CALATAYUD I SANCHIS, 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 66,3 del Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui 
substanciat durant el proper Ple municipal ordinari, en base als següents  
 
Antecedents:     
 
A finals de novembre de 2013, es va inaugurar a Gavà el Servei de mediació hipotecària 
(SIDH) que, a través de l’Oficina Municipal d’Habitatge, atén famílies de Gavà i Begues. 
El Servei té per objectiu prevenir, informar, assessorar jurídicament i intermediar amb les 
entitats financeres el manteniment de l’habitatge per part de la persona propietària i el 
seu nucli familiar. El servei està finançat per la Diputació de Barcelona, i es gestiona en 
col•laboració amb la Generalitat de Catalunya, el Col•legi d’Advocats de Barcelona i 
l’Ajuntament de Gavà. 
 
Aquest servei és fruit de la coordinació amb Ofideute, el servei de mediació hipotecària 
de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu del SIDH, que compta amb la col•laboració del 
Col•legi d’Advocats de Barcelona, és augmentar i estendre els punts d’atenció a les 
famílies que tenen problemes per fer front als deutes hipotecaris, així com establir una 
acció coordinada i un model i circuit únics de mediació en tot el territori de la demarcació 
de Barcelona. 
 
Després dels sis primers mesos de funcionament d’aquest servei a Gavà, interessa 
saber: 
 
 
PREGUNTA 
 
1. Quantes famílies ha atès aquest servei en aquest mig any de funcionament? 
2. En quants casos la mediació entre entitat financera i famílies afectades ha donat com 

a  resultat un acord entre les dues parts? 
3. En quants casos la mediació del servei no ha donat fruits i la família afectada ha patit 

un desnonament? 
 
Gavà, 26 de maig de 2014 
 
 
 
 
Signat: Jordi Calatayud i Sanchis 
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
 

A LA SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 


