
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CORNELLÀ EN COMÚ-CRIDA PER CORNELLÀ PER

RATIFICAR EL SUPORT DEL PLE AL DESPLEGAMENT DE LA LLEI 24/2015

El 23 de juliol del 2015, el Parlament de Catalunya aprovava per unanimitat la Llei 24/2015, de

mesures urgents per a afrontar l’emergència social en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa

energètica. Es tractava d’una iniciativa legislativa popular (ILP) impulsada per l’Observatori

DESC, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i l’Aliança contra la pobresa energètica que va

assolir el suport de 150.000 persones.

La norma donava resposta per primera vegada a la situació d’emergència habitacional que pateix

part de la classe treballadora del país, amb solucions reals, posant limitacions als abusos

sistemàtics de la màfia financera i l’oligopoli energètic i garantint l’article 47 de la Constitució

espanyola i el compliment de la normativa internacional en matèria de drets fonamentals: tothom

té dret a un habitatge digne. En resum, la Llei 24/2015 garantia el reallotjament a les famílies

amb desnonament, obligava els bancs a oferir un lloguer social a les famílies, feia que les

elèctriques assumissin part del cost energètic de les famílies, evitava el tall de subministraments

bàsics, dotava els ajuntaments de mecanismes per fer ús dels pisos buits de la banca i obligava

a l’augment del parc públic d’habitatge.

A Cornellà, el 26 de novembre del mateix any el Ple d’aquest Ajuntament es comprometia amb el

desplegament de la llei en l’àmbit municipal i aprovava per una molt àmplia majoria una moció

que apostava per:

a) La sanció als grans tenidors que no oferissin lloguer social en els termes establerts per la llei

b) Ajuts al pagament del lloguer a les famílies en risc d’exclusió residencial

c) Reallotjar les persones en risc d’exclusió residencial mitjançant parc públic d’habitatge

d) Realitzar els informes de risc d’exclusió residencial en els terminis marcats

e) Sancionar les subministradores quan tallessin els subministraments sense haver aplicat el

principi de precaució

f) Realitzar un cens d’habitatge buit i aplicar la sanció prevista a la Llei del Dret a l’Habitatge del

2007.

El Govern de l’Estat espanyol en funcions, en mans del Partit Popular, lluny de sorprendre’ns

respectant la legislació de caràcter social com l’esmentada llei –aprovada, recordem, per

unanimitat del Parlament de Catalunya–, va optar per recórrer-la davant el Tribunal

Constitucional. El recurs, amb suspensió cautelar, impugna els articles relatius al mecanisme de

segona oportunitat (2, 3 i 4), de l’article que regula el lloguer social obligatori per part dels grans

propietaris (5) i la cessió obligatòria de pisos buits a l’administració (article 7), així com les

sancions per la no-aplicació de la llei i la cessió de crèdits litigiosos (disposició transitòria 2a,



disposició final 3a i disposició addicional). Així, tant el Govern espanyol com el Tribunal

Constitucional s’han posat al servei dels privilegis de la classe dominant i de les entitats

financeres i en contra dels drets i les necessitats materials de les classes populars.

Davant d’aquest atac intolerable contra una conquesta popular de persones i col·lectius que

pateixen en primera persona una permanent situació d’exclusió social, és imprescindible fer cas

omís a la suspensió d’aquests articles de la Llei 24/2015 i seguir desplegant les mesures

suspeses cautelarment en un clar compromís per seguir garantint els drets de les famílies en

situació d’exclusió residencial.

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Cornellà en Comú-Crida per Cornellà proposa al

Ple l’adopció dels següents:

ACORDS

Primer.- Ratificar el suport d’aquest Ple als acords proposats per la moció per exigir una nova llei

reguladora del dret a l’habitatge que cobreixi les mesures de mínims per fer front a l’emergència

habitacional, aprovada el 26 de novembre del 2015.

Segon.- Desplegar totes les eines per aplicar a nivell local, de manera íntegra i tal i com va ser

aprovada pel Parlament de Catalunya, la Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar

l'emergència social en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.

Tercer.- Instar el Parlament de Catalunya que torni a aprovar íntegrament la totalitat del text de la

Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l’emergència social en l’àmbit de l’habitatge i la

pobresa energètica, aprovat pel Parlament de Catalunya.

Quart.- Instar la Generalitat de Catalunya que desplegui i apliqui, de manera íntegra i tal i com va

ser aprovada pel Parlament de Catalunya, la Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar

l'emergència social en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.

Cinquè.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als

grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Observatori DESC, a la Plataforma

d’Afectats per la Hipoteca i a l’Aliança contra la pobresa energètica.
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