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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 D’ERC SOBRE EL RETORN SOCIAL DEL RESCAT 

BANCARI  (Tram. 302-00045/12) 

 

1. Manifesta el seu suport a les recomanacions del Síndic de Greuges 

exposades en el seu informe "El Dret a l'Habitatge: Qüestions Urgents" 
de Febrer de 2018, on reclama que la de la Societat de Gestió d'Actius 

Procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb) cedeixi el 30% 
d'immobles al lloguer social i també reafirma el seu compromís amb la 
moció 66/XX, aprovada el 22 de Maig de 2013, per a garantir el dret a 

l'habitatge, reclamant la creació d'un Fons Social d'Habitatge amb actius 
procedents de la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la 

Reestructuració Bancària (Sareb).  

Aprovats: 113 vots a favor (Cs, JxCat, ERC i PSC-Units) i 13 

abstencions (CatECP, PPC i CUP) 

 

2. Declara la necessitat que els partits polítics amb representació en 

aquesta cambra a actuar amb coherència i fer efectiu el seu compromís 
amb el dret de l'Habitatge a totes les institucions on hi tinguin 
representació, especialment al Congres i Senat de l'Estat Espanyol, per a 

tal d'assegurar: 

 

a. La cessió d'un mínim del 30% del fons d'habitatges de la Sareb per 
crear un fons d'habitatge de lloguer social, regulant la cessió 

temporal d'habitatge, durant un marc temporal de cinc anys, que 
actualment estigui en mans de la Sareb o de les entitats financeres 

rescatades, per tal de que les diferents Administracions Públiques 
puguin donar resposta a l'actual emergència habitacional.  

Aprovats: 113 vots a favor (Cs, JxCat, ERC i PSC-Units), 8 

vots en contra (CatECP) i 5 abstencions (PPC i CUP) 

 

b. La modificació de la Disposició Addicional Sisena de la Llei Orgànica 

2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat 
Financera per a tal de permetre a els Ajuntaments i Corporacions 

Locals aprofitar els seus superàvits municipals per a exercir el dret 
a tanteig i retracte i constituir un estoc d'habitatge públic de 
lloguer social, especialment en aquelles localitats amb una 

demanda acreditada important.  

Aprovats: 68 vots a favor (JxCat, ERC i CatECP), 2 vots en 
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contra (CUP) i 56 abstencions (Cs, PSC-Units, un diputat de 

CatECP i PPC) 

 

c. Que el Govern de l'Estat faci servir els mecanismes a les seva 

disposició per a tal de garantir que les administracions locals 
puguin fer efectiu el seu dret al tanteig i retracte, i creant unes 

línies de crèdit tous per a que els ajuntaments puguin adquirir 
habitatges procedents d'execució hipotecaria via tanteig i retracte, 
adaptant l'experiència pionera de l'Institut Català de Finances i 

l'Agencia Catalana de l'Habitatge i recuperant per a la societat 
habitatges que sinó no només serviran per engreixar els guanys 

dels fons voltor. 

Aprovats: 61 vots a favor (JxCat, ERC), 60 vots en contra (Cs, 

PSC-Units i CatECP) i 5 abstencions (PPC i CUP) 

 

d. Que, per complementar l'actuació estatal descrita al punt 1  
el Ple del Parlament impulsarà una iniciativa legislativa 

davant el Congres de Diputats que, seguint les 
recomanacions del Síndic de Greuges exposades en el seu 

informe "El Dret a l'Habitatge: Qüestions Urgents" de Febrer 
de 2018, tingui per objectiu que la Societat de Gestió 
d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb) 

cedeixi el 30% d'immobles al lloguer social per a la creació 
d'un Fons Social d'Habitatge, i per complementar l’actuació 

municipal  descrita al punt 2.b.) i aconseguir que no es perdin 
oportunitats d'ampliació del parc públic d'habitatge social a través 
del tanteig i el retracte, la Generalitat de Catalunya, a través de 

l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, reforci el finançament 
necessari, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries, per a 

l'exercici del dret de tanteig i retracte sobre habitatges buits o amb 
lloguer social que siguin objecte de transmissió pels grans tenidors.   

Aprovats: 66 vots a favor (JxCat, ERC, 2 diputats de CatECP 

i PPC), 6 vots en contra (CatECP) i 54 abstencions (Cs, PSC-

Units i CUP) 

 

ESMENA TRANSACCIONADA AMB L’ESMENA 1 DEL GP JxCAT  

e. Que en els propers anys es doti de finançament les actuacions 
previstes per poder complir amb els objectius del Pla Territorial 
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Sectorial d'Habitatge (PTSH), una vegada aquest sigui aprovat 
definitivament, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries. 

S’ACCEPTA L’ESMENA 2 DEL GP JxCAT  

Aprovats: 64 vots a favor (JxCat, ERC i PPC), 8 vots en 

contra (CatECP) i 54 abstencions (Cs, PSC-Units i CUP) 

 

  

 

 


