
 

 

 

 
 
      
 
   
 

 

 

1 

des Mercadal i Fornells 

PROPOSTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE L’ENTESA DES MERCADAL I 

FORNELLS AL PLE DE L’AJUNTAMENT DES MERCADAL 

 

Assumpte: Per una política de seguiment, assessorament i suport al dret a l’habitatge 

front als desnonaments. 

 

Donat que, amb l’esclat de la crisi i l’augment de l’atur, centenars de milers de famílies han 

arribat a una situació límit que no els permet cobrir les seves necessitats bàsiques. 

 

Donat que, segons les dades del Consell General del Poder Judicial entre 2007 i 2010 a 

l’Estat Espanyol s’han dut a terme prop de 300.000 execucions hipotecàries i que les 

previsions diuen que entre 2011 i 2012 es podria arribar a la xifra de 500.000. 

 

Donat que, quan això succeeix, les famílies i persones afectades no tan sols s’enfronten a la 

pèrdua del seu habitatge, sinó també a una condemna financera de per vida: l’entitat bancària 

interposa una demanda i s’inicia el procés d’execució hipotecària que finalitza amb la 

subhasta de l’immoble. Si la subhasta resta deserta (cosa que en el context actual de crisi 

succeeix en el 90% dels casos), amb la llei vigent l’entitat bancària s’adjudica l’habitatge pel 

60% del valor de taxació i continúa reclamant el pagament del deute restant, més els 

interessos i les costes judicials a les persones en situació d’insolvència mitjançant 

l’embargament de nòmines, comptes, etc., així com embargaments als avalistes. És a dir, 

apart de perdre el seu habitatge, milers de famílies i persones s’enfronten a una condemna 

financera de per vida que es tradueix que comporta exclusió social i economia submergida. 

 

Donat que, aquesta legislació que permet a les entitats financeres adjudicar-se els habitatges 

pel 60% del valor de taxació no tan sols és anòmala i no té comparació amb les legislacions 

d’altres estats del nostre entorn, sinó que a més era desconeguda per les famílies quan van 

signar els contractes hipotecaris. Fet que se suma a la publicitat enganyosa amb la que es va 

comercialitzar la majoria d’aquestes hipoteques, a la sobrevaloració en les taxacions i al 

llenguatge de difícil comprensió utilitzat en els contractes, que ara es descobreix que en molts 

casos amagaven tot tipus de clàusules abusives, com és el cas de les clàusules “terra” o les 

taxes abusives en els interessos moratoris. 

 

Donat que, considerem inadmissible i totalment injust que en un estat social i democràtic de 

dret totes les conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte 

hipotecari i, en canvi, les entitats financeres, en bona mesura responsables de l’actual crisi, 

rebin ajudes milionàries que surten dels impostos i pressupostos públics, sense haver 

d’assumir cap responsabilitat, al mateix temps que continuen generant milers de milions de 

beneficis anuals. 
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Considerant que, tot el que aquí s’ha exposat vulnera l’actual marc jurídic, doncs el dret a 

l’habitatge és un mandat constitucional, especialment recollit en l’article 47 de la Constitució 

Espanyola, que diu: “Tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequat. Els poders 

públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per tal de fer 

efectiu aquest dret...”. Però també en l’article 33, que limita clarament el dret a la propietat 

privada al compliment de la seva funció social (i que a dia d’avui s’incompleix sistemàticament 

en els pisos buits acumulats per bancs i caixes), o en l’article 24 que garanteix la tutela judicial 

(vulnerat en els processos d’execucions hipotecàries on es produeix una clara indefensió). 

 

Considerant que, la solució a tots aquests problemes ha de ser un objectiu polític de primer 

grau però no resoldrà la immediatesa dels drames quotidians que vivim avui en dia.  

 

Cosiderant que, tot el que aquí s’ha exposat depèn bàsicament d’una normativa de 

competència estatal, però que els seus efectes dramàtics es concreten en l’àmbit municipal, 

perquè són els ajuntaments a on s’adrecen majoritàriament les persones i famílies afectades 

en cerca d’ajuda. Així, els ajuntaments es converteixen en doblement perjudicats: en primer 

lloc perquè es vulneren els drets fonamentals de la seva població; en segon lloc, perquè en 

ple context de crisis i fortes retallades socials, quan els recursos són més escassos que mai, 

reben totes les peticions d'ajut de les persones i famílies empobrides. 

 

Considerant que, la pèrdua de l’habitatge priva a l’individu o família de tota residència, i que, a 

la vegada, la manca de residència exclou de tota via administrativa, amb la conseqüència de 

la pèrdua de drets, impedint a les persones afectades realitzar-se tant professional com 

familiarment. 

 

Considerant que, com a conseqüència de l’esmentat anteriorment, els desnonaments (encara 

més quan suposen el manteniment d’un deute en forma de condemna financera) impliquen 

alts nivells d’inseguretat i considerant que els ajuntaments tenen la responsabilitat de garantir 

els drets dels seus ciutadans. 

 

Atès que des dels Seveis Socials Municipals s’ha d’atendre en algunes ocasions la petició 

d’ajuts socials per a aquesta necessitat assumint el lloguer o una part d’aquest de manera 

puntual. 

 

Atès que tenim al municipi, concretament as Mercadal, dos edificis VPO que gestiona l’IBAVI, 

una gran part de les quals estan buides, la qual cosa trobam del tot incoherent. I que de les 

persones que hi viuen hi ha un descontent important de la seva gestió i manteniment (manca 

de seguiment i preocupació per part de l’IBAVI). 

 

Atès que l’IBAVi ha impulsat el 2012 i 2013 plans especials per facilitar l’accès a la vivenda a 

sectors socials desafavorits però que en el municipi de moment no hi ha gaire informació. 
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Per tot açò, el Grup Municipal del l’Entesa des Mercadal i Fornells presenta davant el Ple 

l’Ajuntament des Mercadal per al seu debat i aprovació, si escau, les  següents 

 

PROPOSTES D’ACORD: 

 

1. En relació a les mesures de competència insular i autonòmica: 

- Instar al Consell Insular a posar a l’abast tota la informació i mitjans per a recolzar les 

polítiques socials de vivenda engegades pels ajuntaments. 

 

- Instar al Govern Balear a un millor funcionament de l’IBAVI, ampliant el seu servei d’atenció i 

informació ciutadana a Menorca que facilitin l’aplicació de les mesures del Pla Lloguer 

2013, tot revisant els seus requisits d’accés i els seus preus. 

 

2. En relació a les mesures de competència municipal: 

- Habilitar un servei de seguiment de la situació global de l’habitatge i concretament dels 

processos d’execució hipotecària i desnonaments amb la finalitat de visibilitzar una realitat 

sovint oculta. Reforçar la coordinació entre els serveis d’habitatge i serveis socials de 

l’Ajuntament. 

- Crear un Servei o Oficina Municipal, en constant colaboració amb els Serveis Socials de 

l’Ajuntament, dotat de recursos per tal d’oferir a les famílies en procés de desnonament el 

degut assessorament legal (tramitació de petició de justicia gratuïta, demanda de dació en 

pagament, seguiment del cas, contacte amb Serveis Socials, etc.) també per excercir la 

funció de mediació amb els bancs, caixes i administradors de finques per trobar 

alternatives que no comportin la negació del dret a l’habitatge a les esmentades famílies o 

persones. Aquest servei es posarà en coneixement dels ciutadans, així com també les 

ajudes en matèria d’habitatge que estan a la seva disposició. 

 

- Establir un protocol d'actuació d'urgència per tal de trobar solucions als casos de famílies 

desnonades a través d'habitatges de lloguer social, d'acord amb les possibilitats 

econòmiques de les persones afectades.  

 

- Suspendre el cobrament de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) a les vivendes de les 

persones afectades per procés d’execució hipotecària, per a que després sigui reclamat al 

banc o a la persona que es quedi amb l’immoble. En cas de dació en pagament, es 

reclamará a l’entitat financera. 

 

- Eliminar  l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys (plusvàlua) per a les persones 

afectades que pateixin la pèrdua de la seva vivenda en subhasta i per a aquelles que 

aconsegueixin la dació en pagament. 
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- Instar a l’IBAVI a promoure un conveni amb l’Ajuntament  que permetés gestionar des dels 

Serveis Socials municipals al manco una part de les VPO del municipi (concretadment as 

Mercadal) per tal de poder tenir accés a algunes de les vivendes actualment buides, i 

solventar la problemàtica de la vivenda a les famílies en situació més difícil, d’una manera 

més àgil i eficaç. 

- Remetre des del Ple Municipal a totes les entitats financeres amb sucursal al municipi 

l’exigència de la suspensió immediata de qualsevol procés de desnonament en el nostre 

terme municipal. Així com a instar-los a realitzar totes les actuacions possibles per evitar 

les execucions hipotecàries i els desnonaments i intentar acordar sistemes que permetin la 

moratòria dels processos de desnonaments, sense majors perjudicis derivats de la 

continuïtat dels interessos moratoris. 

 

- Revisar les relacions econòmiques, institucionals i de colaboració d’aquest Ajuntament 

amb cada una de les entitats financeres, arribant fins i tot a la retirada dels fons municipals 

en funció de l’actitud i decisions que aquestes adoptin sobre els desnonaments. Notificar 

públicament la decisió adoptada i informar a la ciutadania de l’actitud i pràctica que sobre 

els desnonaments adopti cada Caixa, Banc o Cooperativa de crèdit. 

 

- Declarar-se municipi lliure de desnonaments. Aquest Ajuntament no recolzarà ni participarà 

en els procediment de desnonament i defensarà a aquells treballadors i treballadores que 

es neguin a participar en ells. 

 

 

Es Mercadal,  18 de maig de 2013 

 

 

 

Rosa Palliser Riudavets 

Portaveu del Grup Municipal de l’Entesa des Mercadal i Fornells 

 


