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la seva propietat i que no han aconseguit comercialitzar, i, és evident que en aquests casos cal 
prendre mesures legals que permetin la mobilització d’aquests habitatges, però hem de recordar 
també que hi ha una important feina prèvia per part de l’Ajuntament, i això ens obliga a pensar 
que el que fem avui no és només una moció per demanar a les entitats financeres i a les grans 
empreses que lloguin sota l’amenaça de futures sancions, sinó que també significa que com a 
Ajuntament, com a responsables de la nostra ciutat, estem disposats a adoptar tot un seguit de 
mesures per retornar al mercat, pel seu ús social, els seus habitatges desocupats que pugui haver 
en la nostra ciutat. 
 
Si no estem disposats a fer allò que ens demana la llei hem de tenir clar que les possibilitats de 
mesures conminatòries és poca cosa més que paper mullat, per això nosaltres coincidim amb el 
contingut de la moció, i donem suport, volem recordar que una bona part de la feina que hem de 
fer, com ens recorda el punt segon de la moció, correspon a aquest Ajuntament, i que caldrà 
treballar per veure quines mesures de foment de l’ocupació podem afrontar, malgrat en som prou 
conscients que ens veiem minvats de competències, ja que les lleis que s’haurien de reformar són 
de competència estatal. 
 
Tot i que alguns indicadors ens puguin dir que la crisi comença a remetre, la realitat ens segueix 
demostrant dia a dia que moltes persones perden la casa, i no disposen d’un sostre digne; la crisi 
tal vegada remeti, però els seus efectes, ara, després de pràcticament set anys, són més 
perceptibles que mai, per això, la nostra obligació és assegurar-nos de fer tot el possible, i en 
aquesta matèria no podem estar passius, i si volem fer, aplicar, la legislació sobre habitatges, que 
sanciona els habitatges permanentment fora d’ús, és evident que l’Ajuntament també haurà 
d’estar en disposició d’establir les mesures de foment que la llei preveu; sigui com sigui, és bo que 
prenguem consciència d’aquest problema, i caldrà que ben aviat siguem capaços de valorar on 
hem pogut arribar; la nostra responsabilitat amb les persones, amb les famílies de Sabadell, ho 
exigeix. 
 
I no voldria acabar sense posar en valor també la tasca que s’està fent des de la Secretaria 
General de l’Habitatge de la Generalitat; s’està fent, en matèria d’implementar una taxa per pisos 
desocupats, i en l’augment de la dotació pressupostària, que permet fer front a les rendes i quotes 
hipotecàries per compte dels que no poden pagar durant uns mesos, sempre que s’avaluï que la 
situació pot ser de necessitat puntual; som crítics amb l’actual regulació hipotecària, que no està 
servint per donar resposta a la realitat social, per això nosaltres apostem perquè les comunitats 
autònomes, i també els municipis, puguin fer la gestió del fons social d’habitatge a cada municipi, 
segons les necessitats reals, i treballarem, i treballem perquè la SAREB mobilitzi pisos i els posi a 
disposició de les famílies necessitades, i en aquest sentit, celebrem la notícia que avui hem pogut 
llegir, en la premsa d’avui, quan se’ns diu que la Generalitat de Catalunya està negociant amb la 
SAREB la cessió de 600 habitatges; això són mesures concretes, aconseguir habitatges d’aquells 
de qui els tenen, i massivament, i més, si prové de la reestructuració bancària que hem pagat 
entre tots; és per tot això que donarem suport a aquesta moció. 
 
 
Hi intervé la regidora del grup municipal del PSC, Sra. Farrés,  que diu, permeteu-me també, en 
primer lloc, que, cóm no, saludi a la Plataforma d’Afectats per l’Hipoteca, per acompanyar-nos en 
aquest Ple; tampoc m’estendré, com feia el Sr. Font, dient el que són els motius, perquè crec que 
han estat perfectament exposats, doncs, per la pròpia intervenció de la Plataforma, i també per 
altres grups que m’han precedit, i, òbviament, el que ens porta, com a partit, com a grup en 
aquest cas, a presentar aquesta moció conjuntament, com s’ha dit, és la situació d’emergència 
habitacional que hi ha en aquests moments en la nostra ciutat i també en el país. 
 
Vostès ja saben, i ho hem anunciat, públicament, i així ho hem dit, que donaríem suport al 
plantejament del qual va ser pioner l’Ajuntament de Terrassa, i que es recull doncs, també, en 
aquesta moció; i, no ho fem només perquè hi creiem, i que després hi entraré, sinó perquè 
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