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Moció del grup municipal d'ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou, a 

proposta de  la Comissió promotora, de recolzament a la iniciativa 

legislativa popular de la regulació de la dació en pagament, de 

paralització dels desnonaments i de lloguer social. 

Vist que, segons les dades del Consell General del Poder Judicial, només entre 2007 i el 

tercer trimestre de 2011 s’han produït a Espanya 151.369 processos de desallotjament com 

a conseqüència dels més de 328.000 procediments d’execució hipotecària iniciats.  

Vist que aquesta legislació, que permet que les entitats financeres s’adjudiquin els 

habitatges pel 60% del valor de taxació, no nomes és anòmala i no té comparativa amb les 

legislacions d’altres països del nostre entorn sinó que, a més, era desconeguda per les 

famílies quan varen signar els contractes hipotecaris molts cops amb informació insuficient i 

enganyosa.  

Vist que considerem inadmissible i totalment injust que, en un Estat social i democràtic de 

dret que recull el dret a un habitatge digne i adequat a través de mandat constitucional, totes 

les conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte hipotecari.  

Considerant que els efectes dramàtics es concentren a l’àmbit municipal, ja que és als 

serveis socials de les administracions locals on s’adrecen majoritàriament les persones i 

famílies afectades en busca d’ajut.  

Vist que l’Ajuntament del Masnou, en la seva sessió de data 19 de gener de 2012, va 

aprovar una moció dels Grups Municipals d’ICV-EUiA, PSC, CIU i ERC-AM del Masnou, en 

relació 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 

És per tot això que el grup Municipal d'ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou proposa que el 

Ple de l’Ajuntament adopti els següents 
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ACORDS: 

Primer.- Donar recolzament al procés de recollida de signatures que faci possible la 

discussió parlamentària d’una reforma de la Llei, a través de la Iniciativa Legislativa Popular 

(ILP) impulsada per les entitats CCOO, Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya, 

Observatori DESC, Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, Taula d’Entitats del tercer Sector 

de Catalunya i UGT, amb la finalitat de regular la dació en pagament amb efectes 

retroactius, una moratòria immediata dels desnonaments i la reconversió de les hipoteques 

en lloguer social, com a mesura de mínims destinada a garantir el dret a l’habitatge de les 

persones afectades per execucions hipotecàries.  

Segon.- Facilitar el procés de recollida de signatures a les persones. col·lectius i entitats al 

municipi, autoritzant l’ocupació d’espais a la via pública, així com l’ús d’equipaments 

municipals quan així se sol·liciti per a la recollida de signatures o per a la realització d’actes 

de suport a aquesta iniciativa.  

Tercer.- Informar d’aquests acords a la població, col·lectius i entitats del Masnou, a través 

de les vies de comunicació ordinàries de les que disposa el consistori.  

Quart.- Trametre còpia escanejada de la certificació d’aquests acords a la Comissió 

promotora de la Iniciativa Legislativa Popular de regulació de la dació en pagament, de 

lloguer social i de paralització dels desnonaments a la adreça electrònica: 

contacto@quenotehipotequenlavida.org  

 
 
Pel Grup Municipal d'ICV-EUiA 

 

 

Màxim Fàbregas i Añaños 
Portaveu del GM d’ICV-EUiA  
Ajuntament del Masnou   
   

 
 
 
 
 

 
 

El Masnou, 9 de maig de 2012 


