
Declaració del Consell de Ciutat en suport de la moció
impulsada per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca

per a la sanció dels immobles permanentment desocupats
propietat d'entitats financeres

El Consell de Ciutat, màxim òrgan de representació i de participació de Barcelona, ha estat 
molt sensible davant de l'evolució preocupant de les condicions de vida que afecten la població 
barcelonina, des de l'esclat de la profunda crisi econòmica que encara vivim. En aquest sentit, no 
només ha  mantingut  una  actitud d'interès  i  de seguiment  dels  indicadors  socioeconòmics de la 
ciutat, sinó que ha impulsat de forma autònoma accions encaminades a millorar el coneixement i la 
sensibilització davant l'agreujament de la pobresa, com per exemple el grup de treball que l'any 
passat  va  elaborar  el  dictamen  Teixit  associatiu  i  abordatge  de  la  crisi:  Acció  comunitària  i  
alimentació, aprovat pel Plenari del 8 de juliol de 2013.

En aquesta mateixa data també es va aprovar i presentar davant l'Alcalde un document sobre 
l'Estat de la Ciutat en què s'alertava que "cal vigilar per evitar que la ciutat pateixi una dualitat  
social, els col·lectius especialment vulnerables (...) poden caure en processos d’exclusió social i si  
la situació de crisi s’agreuja caure en processos de cronificació i que siguin difícil de revertir", i en 
conseqüència considerava que "és precís vetllar perquè aquells barris de la ciutat amb una renda  
més baixa rebin els  recursos necessaris per evitar aquests processos d’exclusió social i per evitar  
fragmentació social garantint l’equilibri territorial".

Pel que fa a la qüestió específica de l'habitatge, el Consell de Ciutat ja va posicionar-se 
clarament per una solució que permetés la fi de l'abús en aquest àmbit i que posés en el centre del 
plantejament les persones afectades pels impactes perversos de la bombolla immobiliària. Així, el 8 
de maig de 2012 es va aprovar en Plenari el recolzament a la Moció de recolzament a la Iniciativa  
Legislativa Popular de la regulació de la dació en pagament, de paralització dels desnonaments i  
de lloguer social impulsada per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), els agents sindicals, 
el moviment veïnal i el tercer sector social. En conseqüència, el Consell ha continuat estant pendent 
de l'evolució de les propostes realitzades al respecte, i no és una novetat que avui torni a donar 
suport a una nova iniciativa sorgida des de la societat civil.

El  Consell  de  Ciutat  és  plenament  conscient  que  les  actuacions  municipals  en  matèria 
d'habitatge realitzades des del Consell de l'Habitatge Social de Barcelona són una peça important en 
l'abordatge  integral  i  l'aplicació  de  solucions  possibles  a  la  problemàtica  existent  a  la  ciutat,  i  
reconeix la  important  tasca d'anàlisi,  atenció i  gestió impulsada des  d'aquest  òrgan.  Tanmateix, 
també detecta la necessitat de fer un pas endavant i apoderar definitivament el món local per 
tal que les Administracions de proximitat, veritables garants dels drets i el benestar de les persones, 
puguin actuar de forma resolutiva i vinculant davant una situació que ha estat descrita com d'una 
"emergència habitacional".

En  aquest  sentit,  l'existència  d'un  extens  parc  d'habitatges  buits  en  mans  d'entitats 
financeres  i  les  seves  empreses  immobiliàries,  molts  d'ells  obtinguts  arran  de  les  execucions 
hipotecàries i emprats actualment amb finalitats especulatives,  és un contrasentit i una afronta 
inadmissible davant l'estat de virtual desemparament de moltes persones i famílies que han 
sofert processos de desnonament domiciliari i/o acomiadament laboral. El fet que moltes d'aquestes 
entitats  financeres  hagin  estat  intervingudes  i  rescatades  amb  fons  públics  encara  fa  més 
insostenible la situació actual.



Per tot això, el Consell de Ciutat vol manifestar que:

PRIMER. Donem suport i valorem positivament la iniciativa impulsada per la Plataforma 
d'Afectats per la Hipoteca (PAH), i fem un reconeixement públic de la seva important tasca social i 
política  de  sensibilització,  denúncia  i  mobilització  de  la  societat  civil  davant  la  situació 
d'emergència habitacional.

SEGON. Instem al Consell del Plenari Municipal de l'Ajuntament de Barcelona l'adopció de 
la  moció  impulsada  per  la  PAH de  sanció  dels  immobles  permanentment  desocupats  propietat 
d'entitats financeres i altres empreses, que s'adjunta com a annex documental a aquesta declaració.

TERCER.  Demanem  al  Govern  i  als  Grups  Municipals  que  actuïn  amb  rapidesa  i 
responsabilitat davant d'aquesta iniciativa, superant les seves diferències i permetent que la ciutat de 
Barcelona s'erigeixi en clara defensora dels drets de les persones, també en matèria d'habitatge.

QUART.  Comuniquem al  Consell  de l'Habitatge Social  de Barcelona el  contingut de la 
present declaració i l'instem a posicionar-se públicament en el mateix sentit.

CINQUÈ. Ens  posem a  disposició  d'aquesta  i  altres  iniciatives  civils  que  pretenguin  la 
defensa dels drets polítics, socials i econòmics de les persones davant la situació de crisi actual.

SISÈ. Fem arribar  el  present  acord a  la  Presidència  del  Consell  de  Ciutat,  l'Alcalde  de 
Barcelona, i a tota la Corporació Municipal.

Barcelona, 15 de gener de 2014


