Ajuntament
de Crevillent

MOCIÓ “Gestió
Gestió de habitatges”
habitatges
En Daniel Galvany i Quesada, Portaveu del Grup Municipal de L’Esquerra
’Esquerra en l’Ajuntament de Crevillent a l’Empar de
les atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i, si escau, aprovació la següent:

L'explosió de la bombolla immobiliària, que potenciaren els partits capitalistes amb les seues
polítiques especuladores del sòl i els poders econòmiques mitjançant la banca i els mitjans de
comunicació, està suposantt greus conseqüències per a la classe treballadora.
Atur, desnonaments, endeutament crònic, problemes de convivència familiar, depressió i, fins i tot,
suïcidi. Tot això agreujat en el context d'una greu crisi econòmica i financera inherent al sistema
capitalista.
Lluny de corregir els errors que ens han dut fins esta situació i de buscar responsabilitats entre els
culpables, és el poble qui carrega amb totes les culpes i el que paga la factura del malbaratament.
Mentre el govern central rescata amb dine
diners
rs públics als bancs que s'han lucrat amb el negoci
immobiliari durant els últims anys, la banca segueix deixant a famílies senceres en el carrer.
Des d'Esquerra Unida del País Valencià
Valencià- Esquerra Republicana del País Valencià creiem que és
injust que els diners de tots s'utilitzen per a rescatar a la iniciativa privada que deixa pisos buits i a
les persones sense llar.
Així doncs, ja que l'habitatge és un dret constitucional, alguns bancs han estat rescatats amb
diners públics i als Ajuntaments són la ins
institució
titució més propera als ciutadans i ciutadanes.
Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent els següents ACORDS:
1. Sol·licitar que els habitatges de l'
l'stock immobiliari que guarden els bancs i caixes
que han rebut diners públics passen a ser propietat de l'estat.
2. Que els habitatges que nacionalitzades passen a ser gestionades pels ajuntaments
per garantir el dret constitucional a l'habitatge.
3. Que l'Ajuntament de Crevillent destine estos habitatges per al lloguer social,
facilitant l'accés a l'habitatge
habitatge als joves i famílies del municipi
ipi que necessiten una llar.
4. Donar trasllat a les diferents associacions de veïns del municipi, als Grups
Parlamentaris del Congrés dels Diputats i al President del Govern.
Crevillent, juny de 2012
Vots A FAVOR  8 (PSOE - COMPROMÍS - L’ESQUERRA)
Vots EN CONTRA  13 (PP)

