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MOCIÓ

HEM FET POSSIBLE L'IMPOSSIBLE! Ara toca vetllar la seva aplicació per part del 
ajuntaments

Hem recuperat les mesures més importants de la 24/2015 suspeses pel TC. Exigim la 
seva aplicació immediata i que s'aturin els desnonaments.

Després de gairebé tres anys des de la impugnació de la nostra Llei per part del Govern 
de Rajoy i la banca, la lluita incansable de les entitats socials promotores, amb el suport 
d'una majoria aclaparadora de la societat catalana, ha permès "fer possible l'impossible" i 
recuperar les eines més importants que el PP havia sentenciat i enterrat: eines tan 
imprescindibles i demostradament efectives com l'obligació de fer una oferta de 
lloguer  social  per  part  de  grans  tenedors  a  persones  afectades  per  execucions 
hipotecàries i desnonaments per impagament de lloguer quan el propietari és un gran 
tenedor,  i  la  cessió  obligatòria  d'habitatges  buits propietat  de  grans  tenedor  a 
l'Administració pública per poder ampliar el parc d'habitatge per a lloguer social i fer front 
als desnonaments. Les taules d'emergència necessiten amb urgència aquestes mesures 
per poder oferir habitatge a totes les persones en situació d'exclusió residencial.

El Tribunal Constitucional ja ha notificat al govern espanyol i la Generalitat la sentència 
amb data del 31 de gener en la qual s'accepta el desistiment del recurs que van acordar 
els dos governs i que el Consell de Ministres va ratificar al novembre passat. Estem a 
l'espera de la publicació en el BOE per la seva plena vigència que no pot demorar més 
de 30 dies, des de la data de la sentència, i que hauria de ser urgent, tenint en compte la 
importància social de la seva aplicació immediata. El Tribunal ha esperat a fer pública 
l'acceptació  del  desistiment  a  tenir  la  sentència  llista  en  relació  a  tots  els  articles 
impugnats i sobre els quals no hi havia acord de desistiment dels dos governs.

Avui ens fem presents davant els ajuntaments de Catalunya per instar-los a que 
facin efectiva i siguin garants aquesta llei des de ja i que:

1. Inicien els procediments contradictoris per a la cessió obligatòria de pisos 
buits als grans tenedors d'habitatges per a aquells pisos del seu municipi 
inscrits en el registre d'habitatges buits de la Generalitat de Catalunya i en tots 
aquells pisos buits de grans tenedors que tinguin identificats.

2. Facin un cens exhaustiu de pisos buits de grans tenedors del municipi.

3. Identifiquin clarament totes les necessitats d'habitatge del municipi.

4. La taula d'emergències han de reduir immediatament les esperes i oferir un 
habitatge alternatiu abans del desnonament.

tmp2533622664353252684.doc



5. Sancionin tots aquells grans tenedors que no facin l'oferta de lloguer social 
a les famílies i  persones afectades per impagaments,  execució  hipotecària o 
ocupació en precari.

6. Facilitar l'empadronament al municipi de totes les persones que viuen, sigui 
quina sigui la seva situació de tinença regular o no de l'habitatge.

7. Sancionar els talls il·legals de subministraments bàsics.

8. Facilitar comptadors "solidaris" dels subministraments a aquelles persones i 
famílies vulnerables que tenen dificultats per accedir-hi.

9. Que les oficines locals d'habitatge siguin un espai de referència proper on 
les  persones  trobin  assessorament  de  qualitat  i  suport  en  la  tramitació  de 
gestions de tots els aspectes relacionats amb l'habitatge (accés, prevenció de la 
pèrdua, gestió del parc d'habitatge, ajudes ...).

Les entitats del Grup Promotor estarem pendents i mobilitzades perquè no es doni cap 
desnonament, que els grans tenedors cedeixin el seu habitatge i que les administracions 
públiques protegeixin efectivament a les persones. Recordem també que la Llei 24/2015 
és una llei nascuda de la iniciativa popular, que es va posar en marxa el 2014 amb 
gairebé 150.000 signatures per garantir l'aplicació de l'art. 47 de la CE, i que va ser 
aprovada per unanimitat  al Parlament de Catalunya.  Ha estat possible gràcies a les 
famílies afectades, moviments socials ja a les persones que han posat el seu temps i cos 
desinteressadament per garantir el dret a l'habitatge, a aquelles juristes que han cregut 
que les lleis injustes han de canviar, a les que ja no hi són però ens donen força per  
seguir batallant, a totes les entitats socials que ens han donat suport, ja totes aquelles 
persones signants de la ILP.

Exigim l'aplicació immediata de la Llei 24/2015 per a garantir el dret a l'habitatge a 
Catalunya ..

i Sí que es pot!
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