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Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 12/05/2016, primera convocatòria, ha pres,
amb els vots favorables dels grups municipals ERC, CIU, CUP, PSC i GRUP MIXT, el vot en contra
del grup PP, i a proposta del grup municipal CUP, el següent acord, a reserva de l’aprovació
definitiva de l’acta, el qual es transcriu a continuació:
“MOCIÓ DEL GRUP CUP EN DEFENSA DE LLEI 24/2015, DE 29 DE JULIOL, DE MESURES
URGENTS PER A AFRONTAR L’EMERGÈNCIA EN L’ÀMBIT DE L’HABITATGE I LA POBRESA
ENERGÈTICA.
La Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de
l’habitatge i la pobresa energètica és fruit d’una iniciativa legislativa popular i va ser aprovada pel
Parlament de Catalunya el 23 de juliol de 2015 per unanimitat.
Aquesta llei vol donar resposta a la situació d’emergència habitacional que estem patint, garantint el
dret fonamental a un habitatge digne. Es tracta de la llei que ofereix més garanties en matèria de dret
a l’habitatge i protecció de la pobresa energètica en tot l’actual Estat espanyol, un país on s’han
executat més de 448.624 desnonaments des de 2008, dels quals 68.274 s’han produït a Catalunya.
El Tribunal Constitucional (TC) espanyol ha suspès part de la Llei 24/2016 després que el Consell de
Ministres del Govern espanyol en funcions el passat 29 d’abril presentés un recurs
d’inconstitucionalitat argumentant que s’envaeixen les competències de l'Estat en matèria de règim
energètic.
Mitjançant l’argument de la invasió de competències s’estan qüestionant les mesures contra el
sobreendeutament, el lloguer social obligatori per aturar els desnonaments de grans tenidors, les
mesures contra els talls de subministraments, la garantia d'accés als serveis bàsics i la cessió
d'habitatge buit per augmentar el parc de lloguer social. És dir, que només salva les ajudes i les
garanties públiques per aturar els desnonaments de petits tenidors.
A la pràctica, això significa que es suspenen les mesures que obliguen els bancs i les empreses
subministradores a assumir les seves responsabilitats davant els efectes més dramàtics de la crisi de
manera que es fa evident que la suspensió defensa una vegada més els interessos dels bancs i les
empreses subministradores. En definitiva, es protegeixen les competències de l’Estat espanyol, dels
bancs i les grans companyies per davant dels drets fonamentals de les persones.
En defensa d’aquests drets i a l’empara del que disposa la Llei de mesures urgents per a afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, l’Ajuntament d’Arenys de Munt té com
un dels principals objectius estratègics el d’impulsar l’habitatge social mitjançant diferents mesures
d’acompanyament, mediació amb entitats bancàries i ajuts per al lloguer i els subministraments. La
Regidoria de Benestar Social i tot el govern d’Arenys de Munt consideren aquest com un dels primers
compromisos del Pla d’Acció Municipal 2015-2019.
Recordem què la Llei 24/2015 de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de
l’habitatge i la pobresa energètica
- Garanteix el reallotjament a les famílies desnonades.
- Obliga als bancs a oferir un lloguer social a les famílies.
- Obliga a les companyies elèctriques a què assumeixin part del cost energètic de les famílies i evita
el tall de subministraments bàsics.
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- Dota als ajuntaments de mecanismes per fer ús dels pisos buits de la banca.
- I comporta l’augment del parc públic d’habitatges.
Tots ells són motius molt importants per defensar-la.
És per això que, seguint la voluntat expressada en la cimera celebrada al Palau de la Generalitat de
Catalunya el passat 3 de maig d’articular una resposta coordinada de partits, institucions públiques i
entitats socials davant de la decisió del Tribunal Constitucional espanyol de suspendre part de la Llei
24/2015 de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa
energètica, proposem al Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt l’adopció dels següents acords:
Primer.- Donar ple suport i continuar amb el desplegament de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de
mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, inclosos
els articles recorreguts pel Tribunal Constitucional.
Segon.- Expressar el total rebuig a l’actuació del Govern espanyol promovent recursos contra normes
que protegeixen les persones més vulnerables afectades per una situació de pobresa energètica. Així
com denunciar la manca de sensibilitat social del Govern espanyol, que malgrat els requeriments
comunitaris, no ha formulat cap normativa en matèria de protecció dels consumidors més vulnerables
afectats per una situació de pobresa energètica.
Tercer.- Emplaçar a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya a
què traslladin a tots els municipis la defensa d'aquest text de la Llei 24/2015, de 29 de juliol,
recorregut pel Tribunal Constitucional.
Quart.- Donar suport a l’acord de la cimera entre Govern, Parlament i entitats municipalistes i socials
d’elaborar ràpidament una nova normativa per recuperar eines d’actuació en aquesta matèria per part
de les administracions.
Cinquè.- Demanar a les entitats bancàries que no s´aixequin de les taules de negociació i alhora
assumeixin corresponsablement el seu paper en la solució habitacional necessària al nostre país.
Sisè.- Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis,
la Federació de Municipis de Catalunya, a la Delegació del Govern espanyol a Catalunya, a la
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, a l’Aliança Contra la Pobresa Energètica, al Grup Promotor de
la ILP Habitatge i a la presidència en funcions del Govern Espanyol.”
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