JESÚS M. GUTIÉRREZ BUSTILLO, SECRETARI GENERAL de l’Ajuntament de Lleida,
segons l’art. 206 del ROF, sense perjudici del text definitiu de l’acta,
CERTIFICO: Que amb data 9 d’octubre de 2020, l’Excm. Ajuntament Ple adoptà entre
altres l’acord següent:
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31.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE C’S, PER A L'ELABORACIÓ D'UN PLA
MUNICIPAL DE LLUITA CONTRA DE L'OKUPACIÓ D'HABITATGES
Amb 4 vots a favor dels grups municipals de C’s i PP i 22 vots en contra dels grups
municipals d’ERC-AM, PSC, JxCat Lleida i Comú de Lleida, s’acorda rebutjar els punts
següents:
“1r. Elaborar un Pla Municipal contra l'okupació d'habitatges, per tal d'estudiar tots els
mecanismes que té al seu abast l'administració local per garantir la devolució dels
immobles ocupats als seus legítims propietaris, que inclogui la posada a disposició
dels propietaris afectats de serveis d'assessorament i orientació jurídica.
2n. Posar en marxa i/o reforçar les mesures que siguin necessàries per vetllar per
la seguretat i la convivència veïnals afectades per l'okupació, mantenint una estreta
col·laboració amb les associacions de veïns, que són qui millor coneixen la realitat dels
seus barris.
3r. Elaborar i mantenir actualitzat un cens d'habitatges okupats a Lleida, on s'indiqui el
tipus d'ocupació (per a fins delictius o per necessitat), i dur a terme el seguiment
d'aquestes. La Policia Local instruirà els expedients administratius oportuns per tal
d'acreditar els fets contraris a les ordenances vigents en matèria de civisme, actuant
de forma coordinada amb Fiscalia i la resta de cossos de seguretat.
4t. Informar de manera regular als diferents grups polítics representats al consistori, en
la Comissió Informativa de Seguretat Ciutadana i Convivència, de l'evolució dels valors
quantitatius i qualitatius que formen part del cens d'habitatges okupats.
[...]
6è. Instar el Govern d'Espanya i a les Corts Generals a promoure totes les reformes
legals que siguin necessàries per a defensar la propietat privada, garantir la
convivència i la seguretat ciutadana i lluitar contra l'okupació d'habitatges.”
Amb 11 vots a favor dels grups municipals del PSC, C’s i PP i 15 vots en contra dels
grups municipals d’ERC-AM, JxCat Lleida i Comú de Lleida, s’acorda rebutjar els punts
següents:
“5è. Instar el Govern de la Generalitat a la retirada immediata del Decret Llei 1/2020
que modifica el Decret Llei 17/2019 aprovat en relació amb les mesures urgents per
millorar l'accés a l'habitatge.
8è. Traslladar aquests acords a les associacions de veïns de la ciutat, la Presidència
de la Generalitat, als Grups parlamentaris representats al Parlament, a la Presidència
del Govern d'Espanya i a tots els grups parlamentaris representats al Congrés dels
Diputats.”
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Amb 24 vots a favor dels grups municipals d’ERC-AM, PSC, JxCat Lleida, C’s i PP i 2
vots en contra del Grup Municipal del Comú de Lleida, s’acorda aprovar el punt
següent:
“7è. Instar el Govern d'Espanya a contemplar que el Fons Social d'Habitatges
constituïts amb els habitatges de les entitats financeres passi a ser permanent,
facilitant l'accés a l'habitatge als grups de població més vulnerables.”
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I per tal que així consti, signo aquest certificat.
Lleida, (a data de la signatura electrònica)
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