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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DEL PPC SOBRE LES POLÍTIQUES DE SEGURETAT 

RELATIVES AL DRET A LA PROPIETAT PRIVADA (Tram. 302-00020/12)  

1. El Parlament de Catalunya, davant el preocupant augment d'ocupacions il·legals 

d'habitatges que s'està produint a les nostres ciutats i pobles, manifesta la urgent i 

necessària actuació de les administracions públiques per adoptar mesures amb les quals 

protegir als veïns, autèntiques víctimes, juntament amb els propietaris dels immobles, 

d'aquestes ocupacions que deterioren els barris i la convivència social. 

Rebutjat: 40 vots a favor (Cs i PPC), 72 en contra (JxCat, ERC, CatECP i CUP) 

i 17 abstencions (PSC-Units) 

1 bis. El Parlament de Catalunya reconeix i agraeix la feina que ha realitzat i estan 

realitzant els servidors públics (efectius policials de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana, 

servidors de l'oficina Judicial i jutges d'instrucció) en el març de l'operació BACAR contra 

diverses activitats il·legals com el narcotràfic en molts districtes de Barcelona i municipis 

de l'àrea metropolitana d'aquesta ciutat. (S’accepta l’esmena 1 del GP de Ciutadans) 

Aprovat: 125 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 4 en 

contra (CUP) 

1 ter. Insta al Govern de la Generalitat a exercir les seves competències en matèria 

d'ordre públic i seguretat ciutadana per aplicar una política de tolerància zero davant la 

delinqüència organitzada que ocupa il·legalment immobles i s'apropia de l'espai públic 

per a desenvolupar activitats il·lícites. (S’accepta l’esmena 2 del GP de Ciutadans) 

Rebutjat: 57 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 72 en contra (JxCat, ERC, 

CatECP i CUP) 

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Obrir un procés de debat i reflexió amb experts en l’àmbit del dret, la seguretat, 

l’habitatge, entitats municipalistes i entitats de defensa del dret a l'habitatge per a 

analitzar la situació de conflictivitat que genera aquest tipus d’ocupacions. (Transacció 

amb les esmenes 2 de GP Socialistes i Units per Avançar i 1 de GP de Catalunya en 

Comú Podem)  

Aprovat: 125 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 4 en 

contra (CUP) 
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b) Estudiar, dins l’àmbit competencial de la Generalitat, les mesures adients per reforçar 

la seguretat jurídica dels petits arrendadors i donar resposta a la problemàtica social que 

representen les ocupacions fomentades per màfies que s'aprofiten de la vulnerabilitat de 

persones amb dificultats, generant problemes de convivència als veïns. (Transacció amb 

l’esmena 3 de GP Socialistes i Units per Avançar) 

c) Millorar l'actuació de la Generalitat de Catalunya, especialment millorant la coordinació 

policial i judicial, davant denúncies d'ocupacions il·legals d'habitatges per tal que els 

denunciants no es sentin desprotegits ni desemparats. (S’accepta l’esmena 4 de GP 

Socialistes i Units per Avançar) 

d) Revisar el protocol policial d'actuació davant l'ocupació il·legal d'habitatges per tal 

d'agilitzar la resposta quan l'ocupació prové de màfies que persegueixen, entre altres, 

beneficis d'índole econòmics amb actuacions i activitats il·legals. 

e) Incrementar la vigilància i el control de les màfies que actuen en l'ocupació il·legal 

d'habitatges. 

f) Reforçar la protecció social que presta directament de la Generalitat, així com la que es 

presten a través dels ajuntaments, davant les d'ocupacions que vénen motivades per 

motius socials i/o econòmics sobrevinguts, tot buscant solucions a aquestes famílies a 

través del parc públic d'habitatges de la Generalitat. 

Rebutjats: 57 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 72 en contra (JxCat, ERC, 

CatECP i CUP) 

 


