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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 26 de maig de 2016, per unanimitat dels regidors i
regidores presents, l'acord següent:
MOCIÓ
PRESENTADA
PELS
GRUPS
MUNICIPALS
D'ESQUERRA
REPÚBLICANA DE CATALUNYA, CONVERGÈNCIA I UNIÓ, COMPROMÍS PER
CERDANYOLA, CANTIDATURA DE PROGRÉS I PARTIT POPULAR RELATIVA
A L’ADHESIÓ EN DEFENSA DE LA LLEI 24/2015 CONTRA L’EMERGÈNCIA
HABITACIONAL
El govern d’Espanya vol tombar la Llei 24/2015 d’emergència habitacional i talls de
subministrament portant-la al Tribunal Constitucional. Com a últim favor a la banca i
subministradores, aquest govern en funcions vol fer un cop d’estat als drets humans i
fonamentals. I ho fa sense cap tipus de remordiment ni empatia, condemnat a centenars de
milers de famílies a viure al carrer i patir sed, fred i foscor.
La Llei 24/2015 aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya, és la llei més garantista
en matèria de dret a l’habitatge i protecció de la pobresa energètica en tot l’Estat espanyol. Un
país on s’han executat més de 448.624 desnonaments des de 2008, dels quals 68.274 han
sigut a Catalunya. No es pot permetre aquest atropellament. El govern d’Espanya vol tombar
aquesta llei com ho ha fet amb altres legislacions autonòmiques com a Andalusia, Navarra,
Canàries i el País Basc. I ho ha perquè és una llei que dóna solucions reals a l’emergència
habitacional, posant limitacions als abusos sistemàtics de la màfia financera i l’oligopoli
energètic.
Aquesta llei ha donat resposta a la situació d’emergència habitacional que estàvem patint,
garantint l’article 47 de la Constitució Espanyola i el compliment de la normativa
internacional en matèria de drets fonamentals: tothom té dret a un habitatge digne. És
inadmissible que el Govern d’Espanya trepitgi els drets fonamentals una vegada més sense
cap mirament, metre estem farts de veure cada setmana casos de corrupció, retallades en
educació i sanitat, reducció dels drets laborals i atacs directes a la democràcia.
La suspensió de la Llei 24/2015. no tan sols es condemnaria a l’exclusió social a milers de
famílies que a dia d’avui perden la seva casa i no tenen cap oportunitat de tirar endavant, sinó
a tota la població que continua patint estafa, mal anomenada crisi.
Recordem què comporta la Llei 24/2015 i perquè és important defensar-la:
•
•
•

Garanteix el reallotjament a les famílies amb desnonament.
Obliga als bancs a oferir un lloguer social a les famílies
Fa que les elèctriques assumeixin part del cost energètic de les famílies i evita el tall
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de subministrament bàsics.
Obliga a l’augment del parc públic d’habitatge.
•
És per això que us demanem d’adhesió a aquesta campanya, per dir-li al govern d’Espanya
que la llei és útil i eficaç, i exigim que aturi la suspensió al Tribunal Constitucional.
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El Ple ACORDA
Primer.- ADHERIR-SE a la campanya en defensa de la Llei 24/2015 contra l’emergència
habitacional, i al manifest transcrit a la part expositiva d’aquesta proposta, en els seus propis
termes.
Segon.- COMUNICAR el present acord al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat de
Catalunya, a les entitats municipalistes ACM i FMC, als ajuntaments de la comarcal i a les
entitats socials promotores i defensores de la Llei.
Tercer.- FACULTAR a l’Alcalde per la signatura de quants documents siguin necessaris per
a l’execució del present acord."
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.

