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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 25 d'octubre de 2018, per majoria absoluta dels regidors i
regidores presents ( 5 vots a favor del grup municipal CxC, 5 vots a favor del grup municipal
CP, 4 vots a favor del grup municipal d'ERC, 3 abstencions del grup municipal C's, 3
abstencions del grup municipal PP, 3 vots a favor del grup municipal CIU, 1 vot a favor del
grup municipal d'ICV-EUiA i 1 vot a favor del regidor no adscrit, senyor Jordi Miró) l'acord
següent:
"MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE COMPROMÍS PER
CERDANYOLA I CONVERGÈNCIA I UNIÓ EN RELACIÓ A LA LLEI 24/2015 I
L’EMERGÈNCIA HABITACIONAL

Atès que en els últims anys, el panorama polític i social a tot l’estat espanyol, principalment
promogut des de Catalunya, ha vist com persones particulars, gent amb afiliació o sense, amb
militància o totalment apartidista però totalment compromesos amb la política i amb el que
passa a casa seva, als seus barris, viles i ciutats, ha sortit als carrers i ha començat a protestar i
a prendre consciència de que les nostres vides les decidim nosaltres, les lluitem nosaltres; que
no pot deixar només en mans dels polítics el que els pertany. Ha recordat que la democràcia
també la fa el poble.
Atès que les lleis han d’estar per protegir el poble i quan la societat evoluciona i té la sensació
que aquestes no estan a l’alçada, que tant les lleis com jutges i sentències han quedat
obsoletes, ancorades en un altre segle o que responen a altres interessos que no el de servir a
la gent, assegurar els seus drets i llibertats i que no respecta la democràcia, el poble respon i
es rebel·la. Casos que han creat alarma social, com els de la Manada, els joves d’Altasasu, els
músics denunciats, els llibres segrestats, les obres d’art prohibides, la paga dels pensionistes,
la llei mordassa, els casos de corrupció que esquitxa a diversos partits polítics, les lleis més
socials de conserva del medi ambient i de protecció a la salut, recorregudes i suspeses
únicament amb fins polítics, retallades en educació, sanitat, I+D, el rescat bancari, l’amnistia
fiscal, etc. Totes aquestes injustícies, tota aquesta manca d’ètica i respecte pels drets humans,
tot aquest menyspreu cap a la gent, cap a qui ha votat els seus representants, cap al poble, ha
fet que diguem prou. Els desnonaments, els assassinats que es volen qualificar de suïcidis o
com a imprudència per haver de viure amb uns llumins, perquè no es té la valentia
d’enfrontar-se a les companyies elèctriques, ni als bancs i tot el sistema financer que, al cap i
a la fi, es qui ens ha portat a aquesta estafa, mal anomenada crisi, també és un atac a la
ciutadania.
Atès que a Catalunya es va aprovar per unanimitat la llei 24/2015, una ILP (iniciativa
legislativa popular) que va ser avalada amb més de 150.000 signatures (3 vegades més de les
necessàries) i que és la més garantista en matèria d’habitatge de tota Europa (reconeguda
internacionalment). Lleis similars van ser presentades a Murcia, Comunitat Valenciana, Illes
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Canàries, totes suspeses, en part o en la seva totalitat, pel Tribunal Constitucional a instàncies
del govern central i dels seus aliats (i pràcticament sense oposició), demostrant una manca de
sensibilitat humana i preocupació pels drets i els problemes de les persones a les que
representaven i demostrant que la defensa de la constitució, amb la que tant s’omplen la boca,
no es més que una mentida per treure rèdit polític i acontentar a les elits econòmiques, que
són les que realment ens governen. La llei 24/2015 és una llei del poble i per al poble i la
volem efectiva i a ple rendiment, en la seva totalitat. No ens convenç la 4/2016, dissenyada
per sortejar el veto de l’estat central i que no garanteix cap solució. Pel que fa a la llei 5/2018
(l’anomenada “llei de desnonament exprés”), presentada pel grup parlamentari del PDeCat,
cal que asseguri un reallotjament digne enfront als desnonaments, ofereixi garanties a les
persones més vulnerables i proposi solucions efectives als milers i milers de famílies que es
troben en situació d’exclusió residencial i social o en risc de trobar-s’hi.
Atès que exigim al govern central de l’estat espanyol i als seu president, el senyor Pedro
Sánchez Castejón, i al president de la Generalitat de Catalunya, el MH Joaquim Torra i Pla, la
recuperació de les nostres lleis. Que deixin d’estar segrestades pel Tribunal Constitucional.
No només perquè van ser proposades pel poble de Catalunya i aprovades al seu Parlament,
sinó que també, i sobretot, perquè son unes lleis necessàries per a totes les persones afectades
i són beneficioses per a totes. En especial aquesta, la llei 24/2015, no contemplada en aquest
paquet de lleis a recuperar.
El Ple ACORDA
Primer.- TORNAR A DEMANAR al President de la Generalitat de Catalunya, el MH
Joaquim Torra i Pla, que inclogui la llei 24/2015 en la seva totalitat a les lleis a recuperar per
a Catalunya i el compromís de fer-la complir en tot el seu articulat.
Segon.- DEMANAR al President del Govern d’Espanya, senyor Pedro Sánchez Castejón,
que siguin recuperades totes i cada una de les lleis suspeses o en recurs i que van ser
aprovades al Parlament de Catalunya, incloent-hi la 24/2015 i valorar fer-la efectiva a la resta
de l’estat.
Tercer.- INSTAR al Govern de la Generalitat a dotar la llei 5/2018 de mesures que donin
solucions a les famílies que tenen la mesa d’emergència d’habitatge aprovada i obligui a
l’administració pública a fer efectives polítiques socials reals i la defensa dels drets humans
més fonamentals.
Quart.- INSTAR a l’aprovació de l’aplicació de les mesures i dels recursos que permet la llei
(sancions, expropiacions...), per a la implementació de mesures reals, efectives i d’obligatori
compliment per part de l’administració pública, com la recuperació de pisos i la creació d’un
parc d’habitatges socials, que asseguri i doni resposta a les necessitats de les famílies
desnonades i als casos d’emergència al nostre territori."
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

La Secretària General

Vist i plau
L’Alcalde,
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