
Esmenes que presenta el Grup Municipal de Convergència i Unió a la 
Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA “Per declarar El Masnou 
municipi actiu en la prevenció dels desnonaments i la defensa del dret a 
l’Habitatge, i instar al Govern de l’Estat a modificar la llei hipotecària amb 
la finalitat de regular la dació en pagament i a adoptar les mesures 
necessàries per evitar els desnonaments per motius econòmics i garantir 
el dret a l’Habitatge”.

Les esmenes que presentem a la moció anteriorment esmentada, són les 
següents:

En el segon acord, eliminar la frase següent: “A més de garantir també, amb 
efectes retroactius, que quedi condonat el deute dels qui ja han patit el 
desnonament en el marc d’una execució hipotecària”.

En el segon acord, rere del text, ... ”tal i com succeeix en altres països de la UE 
o als EEUU” afegir el següent: “reafirmant els acords adoptats per aquest 
plenari en la sessió del passat 17 de febrer de 2011”.

Substituir l’acord Tercer pel següent redactat: “Treballar conjuntament amb 
totes les administracions per definir i acordar les mesures necessàries per tal 
d'evitar els desnonaments de les famílies en situació d'insolvència 
sobrevinguda i involuntària.”

Redactar el punt a, de l’acord Quart, de la següent manera: “Donar un impuls a 
la seva participació en la Xarxa d’Habitatge de Lloguer Social de la Generalitat 
de Catalunya”.

Redactar el punt c, de l’acord Quart, de la següent manera: Treballar per a la 
formalització d’una Comissió especialitzada, com a marc de trobada de les 
parts implicades en els desnonaments (representació dels afectats, caixes i 
bancs, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament) . L'objectiu 
principal d'aquesta comissió serà estudiar les mesures que cal emprendre en 
l'àmbit municipal per tal d'evitar els desnonaments així com buscar 
alternatives que els previnguin per motius econòmics o bé garantir el 
reallotjament digne de les famílies afectades”

Eliminar l’acord cinquè.

Eliminar l’acord sisè, donat que allò que es demana ja forma part de la moció 
aprovada en data 17 de febrer de 2011, i que en l’acord Segon proposem 
afegir “reafirmant els acords adoptats per aquest plenari en la sessió del 
passat 17 de febrer de 2011”.

Eliminar l’acord setè.

Modificar l’acord desè, donant trasllat també als diferents grups parlamentaris 
del Senat i al Ministeri d’Economia i Justícia de l’estat espanyol.
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