
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per donar resposta a les preguntes efectuades  en el Ple del 19 de juliol de 2012, en referència a 

la moció aprovada respecte a la declaració del Masnou municipi actiu en la prevenció dels 

desnonaments i la defensa del dret a l’habitatge em plau informar-vos de les actuacions que 

s’han portat a terme. 

Petició al Govern de l’Estat que, tal i com venen proposant la Plataforma d’Afectats per la 

Hipoteca i altres organitzacions socials, aprovi una modificació de la regularització hipotecària que 

inclogui la figura de la dació en pagament, de manera que, en els casos de residència habitual, si 

el banc executa l’hipoteca i es queda amb l’habitatge, la totalitat del deute (principal, més 

interessos i costes judicials) quedi liquidada, tal i com succeeix en altres països de la UE o als 

EE.UU, reafirmant els acords adoptats per aquest plenari en la sessió del passat 17 de febrer de 

2011. Malgrat que la petició la van rebre en data 9 de març, no hem obtingut resposta. 

L’Ajuntament del Masnou a través dels convenis que té signats amb l’Agència de l’Habitatge de 

Catalunya i la Diputació de Barcelona treballa en l’àmbit de la prevenció dels desnonaments.  

Sol•licitud als jutjats de Mataró per tal que facin arribar mensualment a l’Oficina Local 

d’Habitatge, una relació estadística i detallada del nombre i dades dels processos judicials que 

podrien finalitzar amb el llançament de les persones demandades. Malgrat que la petició la van 

rebre als jutjats de Mataró en data 9 de març, no hem obtingut resposta. 

Publicació a la pàgina web de l’Ajuntament de les novetats referents a la derogació de les ajudes 

referents a la Renda Bàsica d’Emancipació, des del dia 1 de gener, i així com de la rebaixa, durant 

el mes de juliol, de l’import del mateix a les persones que ja eren adjudicatàries. 

Avís a tots els perceptors de l’obertura de la convocatòria 2012 en relació a les prestacions 

permanents per pagar el lloguer, atès que   enguany només ha permès participar a aquelles 

persones que ja eren perceptores, impossibilitant la tramitació d’expedients nous.  

Informació i tasques de registre en quant a les prestacions d’especial urgència, éssent la seva 

resolució competència de la Generalitat. 

Petició al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat de Catalunya, que prenguin totes les 

mesures i accions necessàries per tal de dotar als ajuntaments dels recursos econòmics i 

competències adients per fer front, amb garanties legals, al fenomen dels desnonaments que es 

donen a ciutats i pobles de Catalunya. Malgrat que la petició la van rebre en data 9 de març, no 

hem obtingut resposta. 

Notificació dels acords a la Comissió d’Habitatge i als diferents grups parlamentaris del Congrés 

dels Diputats, grups parlamentaris del Senat, al Ministeri d’Economia i Justícia de l’Estat Español, a 

la Mesa i als diferents grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Plataforma d’Afectats 

per la Hipoteca i a la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC). Notificacions 

portades a terme durant el mes de febrer d’enguany.  

 



 

 

 

 

Publicació de la moció a la web de l’Ajuntament per tal de donar publicitat de la mateixa. 

Intensificació de la campanya de recerca de pisos de lloguer amb la voluntat d’incorporar-ne a la 

borsa existent. 

Donat que actualment l’Ajuntament no disposa de cap habitatge social amb el qual treballar, ni de 

titularitat publica ni particular, les situacions d’emergències es resolen pagant temporalment una 

pensió i / o ajudant puntualment al pagament de la quota, si bé en el marc de la comissió 

especialitzada a constituir, serà un dels temes a treballar. 

Treballs previs a la formalització d’una Comissió especialitzada, com a marc de trobada de les 

parts implicades en els desnonaments. Reunions amb l’Ajuntament de Mataró per valorar 

iniciatives similars. Reunions entre diversos departaments de l’Ajuntament amb la finalitat de 

recaptar dades que puguin ser d’utilitat per al desenvolupament de la Comissió, així com per 

avaluar casuístiques existents a la vila. Contacte amb els agents que han de formar part de la 

comissió per explicar el projecte i poder-los sumar, etc. Fruit d’aquestes feines està prevista una 

sessió informativa durant la primera quinzena d’octubre, que ha de donar el tret de sortida a la 

constitució de la comissió. 

Reunions per millorar la coordinació entre els serveis d’Habitatge i Serveis Socials. Incorporació 

del Departament de Serveis Socials a la Comissió.  

S’està treballant, amb l’Ofideute, (oficina especialitzada en l’assessorament legal i la funció de 

mediació amb els bancs i caixes per trobar alternatives que no comportin la negació del dret a 

l’habitatge a famílies o persones afectades), per tal d’apropar aquest servei al municipi. 

A la vista de l’anterior, espero que canvïi la seva apreciació sobre el compliment o no dels acords 

presos per aquest Consistori. 

Pel que fa al suport al procés de recollida, tal i com vam parlar amb un dels seus membres en una 

reunió mantinguda aquest estiu, l’Ajuntament procedirà a recollir signatures en espais habilitats a 

tal efecte, valorant-se en un primer moment que aquesta campanya de recollida de signatures es 

pugui dur a terme junt a la Oficina Local d’Habitatge, així com a la OAC. 

Pel que fa a la pregunta sobre les iniciatives portades a terme per l’Ajuntament de Mataró, 

informar que s’han tingut reunions amb representants del mateix, constatant que la realitat sòcio- 

econòmica de Mataró dista molt de la realitat de la nostra vila, motiu pel qual, possiblement 

algunes propostes que allà s’han portat a terme, difícilment tinguin un bon encaix al Masnou. 

En quant a la cessió de pisos de la Generalitat a Càritas, i la participació de l’Ajuntament en 

aquests tipus d’acords, convindria recordar que, en Junta de Govern Local, del mes d’octubre de 

l’any passat, es va aprovar renunciar a l’habitatge social objecte del Conveni entre l’Ajuntament 

del Masnou i ADIGSA, amb la condició que aquest fos inclòs en un conveni entre Càritas i ADIGSA, 

o el Departament de la Generalitat que es designés per a aquest cas, com finalment es va fer. 



 

 

 

 

 

Pel que fa referència al Contracte Programa 2012-2015 per a la coordinació, la cooperació i la 

col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i l'Ajuntament del Masnou, en 

matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, la 

signatura d’aquest Contracte ha suposat rebre una quantia de 343.243,60 €, el que suposa una 

baixa del 5,22 % del rebut l’any passat, si bé, també s’ha de dir, que la signatura d’aquest 

contracte va permetre també una subvenció per al SIAD de 23.000 €. Tenint en compte aquesta 

última subvenció, el global d’aquest any supera, en un 1,13 % el rebut l’any 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


