
 
 
 

 
 
 

 

En Marc Giribet i Gavara, actuant en nom i representació del Grup Municipal 

Fem Sant Andreu-Acord Municipal a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, 

presenta la següent moció per tal que sigui debatuda i votada en el Plenari 

Municipal. 

MOCIÓ PER ACTIVAR POLÍTIQUES LOCALS A FAVOR DEL 

DRET A L’HABITATGE DIGNE 

Garantir l’accés a l’habitatge digne, és garantir un espai de seguretat, dignitat i 

benestar per moltes famílies. De fet, no disposar d’un espai de vida digne 

incideix directament en la salut de les persones i en el seu desenvolupament 

vital, i molt especialment en els infants. El seu cost té una relació directa en la 

taxa de pobresa i el risc d’exclusió social i per això és tan important que les 

administracions posin les eines necessàries per garantir-ne un accés estable i a 

un preu accessible. Sense això, altres polítiques de lluita contra la pobresa i 

exclusió no poden tenir èxit, perquè l’habitatge és la peça clau de l’estat del 

benestar.  

Les problemàtiques derivades a l’accés a un habitatge digne a preus 

accessibles no és nova. De fet, quan no hem superat encara alguns efectes 

derivats de la crisi iniciada el 2007 i l’esclat de la bombolla immobiliària, ara vivim 

immersos en una nova bombolla immobiliària, aquesta vegada centrada en 

l’alça dels preus del lloguer arribant a cotes impagables per a la majoria i que 

aboca a moltes famílies a marxar del seu municipi o a viure en condicions 

precàries. La pèrdua constant de poder adquisitiu, l’augment de preus del 

lloguer i la crisi econòmica derivada de la pandèmia de la Covid-19, provoquen 

una crisi habitacional en constant creixement que ha esdevingut una crisi 

sistèmica.  

Dins de les situacions de risc habitacional, els desnonaments suposen un dels 

majors moments de vulnerabilitat. I els darrers mesos, hem vist com han 

incrementat el nombre de desnonaments, deixant milers de famílies al carrer, 

com a conseqüència de la inestabilitat econòmica. No volem més famílies 

vulnerables expulsades de casa seva sense una alternativa. Correspon també 

als governs municipals, treballar per minimitzar l’impacte derivat d’aquestes 

situacions i reduir-ne el nombre.  

  



 
 
 

 
 
 

Això vol dir que les conseqüències d’un desnonament no són només 

econòmiques o logístiques, sinó que també ho són a nivell social, amb la 

conseqüent pèrdua per a causes completament sobrevingudes del dia a dia 

de la persona afectada, de la xarxa social de cada individu, xarxa que 

contribueix a la sensació de pertinença del poble i que pot agreujar encara més 

el trasbals emocional i psicològic. 

Davant d’un mercat que expulsa moltes famílies, especialment pel cost de 

l’habitatge, desenvolupar polítiques de tinença alternativa d’habitatge per 

garantir l’accés a l’habitatge a tota la població, crear polítiques de protecció 

dels més vulnerables davant els desnonaments, o garantir l’empadronament a 

tothom, són mesures encaminades a donar resposta a les necessitats de 

col·lectius més vulnerables davant el mercat com poden ser les persones joves i 

els col·lectius en risc d’exclusió social. I aquí el paper del món local és clau. 

Considerant a més, que existeixen més perfils de persones que es troben en 

situació d’afrontar un desnonament, degut a causes estructurals i sobrevingudes, 

com pot ser que els habitatges on viuen han anat a parar a mans de bancs a 

qui no interessa seguir amb el lloguer que els anteriors propietaris mantenien 

amb els llogaters. 

Atès que els Ajuntaments són la institució més propera als ciutadans i les 

ciutadanes d’un municipi, i per tant, la seva funció és estar al costat de les 

persones, acompanyar-les en el seu dia a dia, en tot moment, tinguin la situació 

que tinguin, duent a terme no només tasques purament administratives sinó 

també les que puguin tenir un objectiu real d’acompanyament social.  

Coneixent també la feina ingent que està realitzant l’equip tècnic de 

l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en la gestió i donar suport als que 

pateixen dificultats econòmiques que provoquen situacions de desnonament, 

és de rebut que necessiten el recolzament pressupostari per fer-li front. 

Tenint en compte que malgrat que cada dia sentim i veiem notícies de 

desnonaments, de llançaments d’execució que es poden aturar, de 

reivindicacions pels preus justos dels lloguers o les hipoteques, la ciutadania en 

general no sap què ha de fer ni per on començar quan gairebé d’un dia per 

l’altre es troba amb aquesta situació. A més actualment no existeix cap punt 

informatiu al web de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca que parli o tracti 

el tema dels desnonaments, oferint informació i un primer assessorament per a 

guiar a les persones que ho puguin necessitar reduint d’aquesta manera el 

temps d’espera d’una primera cita. 



 
 
 

 
 
 

Per altre banda La Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració 

Bancària SAREB, el mal anomenat banc dolent es crea amb el Reial Decret Llei 

24/2012, de 31 d'agost, de desembre del 2012 amb l’objectiu de gestionar els 

actius tòxics, tant de pisos, com sòls i hipoteques de caixes i bancs en risc de 

fallida. Aquesta reestructuració va assegurar la liquiditat de les entitats bancàries 

i el sistema financer del conjunt de l'Estat gràcies a la injecció de 64.000 milions 

d'euros públics, provinents en gran part del Fons de Reestructuració Ordenada 

Bancària (FROB) i del Fons de Garantia de Dipòsits (FGD) amb el que es van 

sanejar els balanços de les entitats més endeutades, concentrant els seus actius 

més problemàtics en la SAREB. 

Un rescat sobre el qual no es van incloure garanties de retorn social ni econòmic 

i que de facto ha esdevingut un xec en blanc mitjançant el qual s'ha sufragat 

amb recursos públics la factura dels dispendis i els excessos de les entitats 

financeres durant els anys de la bombolla immobiliària. 

L'ajuda donada al sector financer no va comportar en cap cas un rescat de la 

ciutadania que va patir les conseqüències de les decisions preses pels 

responsables de les entitats bancàries abans, durant i després de la crisi. Tampoc 

es va incloure cap requisit a la SAREB sobre la cessió d'habitatges per destinar-

los a habitatge social ni per a la creació d'un parc d'habitatge públic que hauria 

permès donar resposta a la greu situació d'emergència habitacional dels darrers 

anys. 

Recentment, i amb l’aprovació per majoria al Parlament de la llei 1/2022 per a 

afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge, s’ha de donar a conèixer a 

l’equip tècnic de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca els canvis que 

suposen en l’operativa de la gestió referents a la vulnerabilitat habitacional. 

Per aquest motiu el grup municipal de Fem Sant Andreu - Acord Municipal 

proposa al ple els següents ACORDS: 

PRIMER.- Instar al Govern municipal l’aprovació d’un pla local habitatge. Així 

com també la creació d'una la taula local per l 'habitatge. Amb la participació 

de tots els agents implicats i els partits representats al consistori, per posar en 

comú totes les problemàtiques existents  i acordar  mesures  concretes.  

SEGON.-  Dotar d’una partida específica en els pressupostos municipals per la 

creació d’un parc públic d’habitatge per donar resposta a situacions 

d’emergència habitacional, ja sigui a través del tanteig i retracte, la cessió 

d’immobles de propietat de bancs i actualment en mans de la Sareb, o l’acord 

amb propietaris de pisos buits, entre d’altres possibilitats. A més d’instar a 



 
 
 

 
 
 

l’Agencia d’Habitatge de Catalunya que també adquireixi habitatge al 

municipi, amb la formula del tanteig i retracte. 

TERCER.- Fomentar les formes alternatives de tinença d’habitatge impulsant 

projectes com el de masoveria urbana. 

QUART.- Impulsar la creació d’un protocol local d’actuació davant 

desnonaments, amb l’objectiu de prevenir-los i que millori la coordinació 

interadministrativa, redueixi el temps de resposta per la primera cita i garanteixi 

l’acompanyament legal i emocional de les persones afectades. És 

indispensable dotar-lo dels recursos econòmics i personals suficients per al seu 

bon funcionament. 

CINQUÈ.- Fer  difusió al portal web, així com a través de la publicació d’un díptic 

informatiu i mitjançant els mitjans habituals de difusió de notícies, dels recursos, 

del protocol, de l’assessorament i acompanyament que l’Ajuntament ofereixi a 

la ciutadania, per tal de cobrir aquesta primera situació de desemparament 

que sent una persona que rep un avís de desnonament. 

SISÈ.- Instar a l'Ajuntament a analitzar i fer pública la informació respecte als 

actius immobles que la SAREB té en el municipi i a realitzar les negociacions 

necessàries fins a la seva adquisició, via conveni, de la totalitat dels actius 

immobiliaris propietat d'aquesta al municipi per a destinar-los a finalitats socials. 

SETÈ.- Realitzat les formacions necessàries al personal tècnic de l’Ajuntament per 

poder desplegar la llei 1/2022 a Sant Andreu de la Barca. 

VUITÈ.- Traslladar els acords a les entitats i plataformes pel dret a l’habitatge i 

contra els desnonaments, l’Agencia Catalana d’Habitatge, Sindicat de 

Llogaters associacions sindicats i a les associacions de veïns i veïnes de Sant 

Andreu de la Barca. Així com fer-ne difusió pels canals de comunicació locals. 

 

 

 

Marc Giribet i Gavara 

Portaveu Fem Sant Andreu – Acord Municipal 

 

A L’ATENCIÓ DE L’IL·LUSTRÍSSIMA ALCALDESSA DE SANT ANDREU DE LA BARCA. 


