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Integren els
cursos en línia
a les carreres
universitàries

Comencen a formar
part de graus i
màsters com a part
de la programació
del títol

Batet i Martí
s’insten a
seguir buscant
l’acord

La diputada i
l’exsenador són els
dos únics aspirants
al procés de
primàries del PSC

Màxima unitat per esq
CIMERA Puigdemont es reuneix avui amb entitats, sindicats i
partits per consensuar noves eines que substitueixin el que s’ha
impugnat OPCIONS Alguns alcaldes metropolitans volen que
es redactin noves lleis i d’altres aposten per la desobediència
Emma Ansola
BARCELONA

La llei 24/2015 d’emergència social va ser aprovada per unanimitat de
tots els grups de la cambra
catalana i és aquesta unitat el que vol conservar el
govern català en la cimera
que aquesta tarda se celebra al Palau de la Generalitat. L’objectiu principal
és mantenir i fer visible
aquell consens aconseguit
aleshores per poder fer
front ara a les conseqüències que es derivaran de la
suspensió d’alguns articles del text legislatiu després que divendres passat
el govern espanyol anunciés que els impugnava al
Constitucional.
Els articles que han escapçat la llei tenen a veure
amb les mesures per combatre els desnonaments
com ara la intermediació
extrajudicial i l’obligació
de les entitats bancàries a
cedir habitatges buits per
a aquelles persones que no
poden pagar la hipoteca.
Fonts del govern català ja
avançaven ahir a aquest
diari que, a més de mantenir la unitat social i política, el segon objectiu és que
la reunió serveixi per trobar noves eines eficients
que permetin esquivar les
conseqüències d’aquesta
suspensió.
De moment, tant les entitats com alguns partits
polítics ahir ja van començar a proposar alternatives, algunes de les quals
podrien anar des de la
desobediència fins a la redacció de noves lleis que
substitueixin la que ha estat impugnada. ERC, per
exemple, demana que es
ratifiqui la llei; ICV vol salvaguardar els drets bàsics,

Les frases

—————————————————————————————————

“Hem de buscar vies
legals alternatives; la
desobediència seria
poc intel·ligent”
Núria Marín

ALCALDESSA DE L’HOSPITALET
—————————————————————————————————

“Els articles
impugnats havien
servit fins ara perquè
els bancs fessin
un pas endavant”
Dolors Sabater

ALCALDESSA DE BADALONA
—————————————————————————————————

“El més important
és fer preeminent el
nostre Parlament per
sobre del TC i per això
cal ratificar la llei”
Joan Tardà

DIPUTAT D’ERC AL CONGRÉS
—————————————————————————————————

“Volem arreglar la llei
pel bé dels desnonats;
no entrarem en
batalles entre la
Generalitat i l’Estat”
Carlos Carrizosa

DIPUTAT DE CIUTADANS

i la CUP aposta per analitzar algunes de les mesures
que ja s’executen en àmbits municipals.
Els primers a reclamar
propostes van ser ahir alguns alcaldes de l’àrea
metropolitana després de
constatar que la suspensió
dels articles esmentats
deixarà els municipis sense cobertura jurídica per
poder reclamar als principals tenidors d’habitatges buits la cessió d’algunes propietats per pal·liar
els desnonaments. Aquest
era el cas de l’alcaldessa de
l’Hospitalet de Llobregat,
Núria Marín, que abans de

la reunió d’avui ja posava
damunt la taula la necessitat de fer noves lleis que
“facin més sensibles les
entitats financeres”, tal
com passava fins ara. De
fet, els articles impugnats
havien permès a l’Ajuntament que presideix tancar un conveni per recuperar 40 habitatges i iniciar l’expropiació de 32 pisos més que els bancs es
negaven a oferir.
Però, de la mateixa
manera que defensava la
creació d’un nou cos legal,
Marín també es mostrava
totalment contrària a desobeir la suspensió del TC,
una mesura que, en canvi,
no descarten altres ajuntaments, com el de Badalona, capitanejat per Dolors Sabater. L’alcaldessa
reconeixia que eren precisament els articles que
s’han portat al TC els que
havien permès que les entitats bancàries fessin “un
pas endavant” i mostressin la seva predisposició a
negociar un lloguer social.
Les entitats socials
també han fet una llista
de propostes que portaran
avui a la reunió per poder
esquivar el vet del TC. Asseguren que no volen sortir amb una foto sota el
braç com a únic resultat
de la cimera i que, entre les
principals propostes, hi ha
l’aplicació de “sancions
d’ofici a aquelles empreses
que tallin el subministrament sense aplicar el principi de precaució”. Aquestes entitats, com és el cas
de la PAH, consideren que
l’única via possible ara per
ara és tornar a donar cobertura legal a les accions
contra els desnonaments
i que això només s’aconsegueix amb “noves eines

Representants de les
entitats socials, durant
el ple sobre l’emergència
social celebrat al
Parlament ■ J. RAMOS

L’estratègia ha de ser “útil i eficient”
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La solució per esquivar la
suspensió no s’albira fàcil.
Fonts de l’executiu assenyalaven ahir que, si bé el govern
tractarà possibles alternatives en la reunió del consell
executiu que se celebra avui
abans de la cimera, vol que siguin els partits, els sindicats
i les entitats els que avaluïn
avui els pros i els contres de
totes les propostes que es
posin damunt la taula. L’objectiu és que l’estratègia que
s’acordi obtingui el consens
de totes les parts, una tasca
prou difícil si es té en compte

que a la reunió també assistiran els populars, que ja han
avançat que hi van per defensar la posició del govern de
Mariano Rajoy.
Altres fonts que assistiran
a la reunió també assenyalen
que és “imprescindible” que
la solució que s’adopti sigui
“útil i eficient”, característiques que, en cap cas, s’assoliran ratificant la llei o desobeint el TC, ja que això no serviria ni per mantenir la unitat
política ni per obligar les entitats financeres a lluitar contra els desnonaments. Una

d’aquestes opcions era la que
ahir reclamava el diputat republicà Joan Tardà, sembla
que sense gaire suport entre
els membres del govern.
Intentar aprovar una llei que
ja ha estat impugnada seria
cometre “frau de llei”, recordaven les mateixes fonts
pròximes al govern. Amb tot,
es mostraven convençuts
que hi ha altres mecanismes
que podrien funcionar i que
es valoraran en la reunió de
demà entre els membres del
govern, les entitats, els partits i els sindicats.
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Rebuig unànime
Anna Serrano

Els grups parlamentaris, els promotors de la ILP, la
taula d’entitats del tercer sector social, els sindicats,
les entitats municipalistes, els alcaldes i alcaldesses
dels principals ajuntaments, el president, el vicepresident i els titulars de quatre departaments del govern. I
tots en una mateixa taula. La cimera convocada per
Carles Puigdemont com a resposta a la impugnació al

quivar el TC

Tribunal Constitucional de la llei d’emergència social
pretén donar un nítid missatge d’unitat en contra de la
decisió del govern espanyol en funcions. No és l’executiu català qui, un cop més, rebutja un moviment dels
de Mariano Rajoy. En aquest cas, són els diferents representants polítics i socials del país que ho fan. És
un clam unànime. I mereixeria ser escoltat.

Què suspèn el Constitucional?
Llei sobre habitatge i pobresa energètica (24/2015)

1

El deute no és extingible

2

Tot i que la llei catalana reconeixia
que per cobrir el deute es podien
liquidar els actius del consumidor,
també acceptava que, segons la
situació personal, el jutge pogués
acordar la cancel·lació del deute.

3

No s'ha d'oferir lloguer
social als desnonats

La llei catalana obligava els
grans propietaris a oferir un
lloguer assequible abans de
desnonar les persones que ja no
podien pagar l'habitatge.

5

No s'hauran de cedir
els pisos buits

Els “grans tenidors” (tant
entitats financeres com grans
propietaris amb una superfície
habitable de més de 1.250 m²)
ja no hauran d'assumir la gran
part dels costos d'assegurar
una llar a les persones en risc
d'exclusió.

4

No al dret a mediació

La llei catalana defensava el dret del
consumidor a demanar una mediació
“extrajudicial” per a la resolució d'una
situació de sobreendeutament.

La propietat no pot ser temporal

De les dues noves formes d'accedir a un
habitatge que es van incloure en el Codi
Civil català l'any passat, la propietat
temporal i la compartida, ha estat
impugnada la temporal, que concedia els
mateixos drets que un propietari però en
un període d’entre sis i noranta-nou anys.

6

L'impost sobre pisos buits

Ha permès recaptar 11,3
milions d'euros (en la primera
autoliquidació finalitzada fa
poques setmanes) que la
Generalitat utilitzaria per
comprar uns 260 habitatges
per a ús social.

Dret a la propietat
o dret a l’habitatge
a El Constitucional va suspendre la llei d’habitatge i el
legislatives”, confirmava
el portaveu de la plataforma, Carlos Macías.
Pel que fa als partits
polítics, ERC va assenyalar ahir que “exigirà” que
el Parlament ratifiqui de
nou la llei 24/2015 en un
pròxim ple de la cambra
catalana. “Que tots els
grups que van donar suport a la llei actuïn fent
un exercici de dignitat. El
setge del TC no es pot suportar més. Prou!”, exclamava el diputat republicà
Joan Tardà després de la
reunió de la permanent
nacional d’Esquerra. Tardà és del parer que s’ha de
continuar amb els tràmits

de la llei, i més ara que el
govern “ja té enllestit el
reglament i només cal ratificar-lo”. Els ecosocialistes també assistiran a la
reunió per continuar defensant –“com hem fet
des del minut zero”, van
—————————————————————————————————

El repte és poder
fer visible un
front comú tant
polític com social
—————————————————————————————————

remarcar– els drets bàsics de la ciutadania.
I amb cert escepticisme
es va pronunciar ahir el
portaveu de Ciutadans,

Carlos Carrizosa, que explicava que el seu partit
anirà a la cimera amb la voluntat de resoldre els problemes de la ciutadania i
no pas a intensificar “la
batalla” entre els governs
de la Generalitat i de l’Estat espanyol. “Arreglem el
que s’hagi d’arreglar [de la
llei]”, deia Carrizosa. El diputat ja assenyalava ahir
que també reclamarà al govern de Puigdemont que
utilitzi “el fons de pobresa
energètica per atendre els
col·lectius més vulnerables”, un fons que està a disposició de l’executiu català
i que “només ha emprat en
un 20%”, assegurava. ■

dret a tenir-ne un i va fer prevaldre els drets dels amos
Redacció
BARCELONA

El govern de l’Estat espanyol va presentar recurs
contra cinc dels nou articles de la llei d’habitatge i
pobresa energètica, i també contra l’impost sobre
pisos buits i la llei que inclou la propietat temporal.
Com a conseqüència, el
dret a l’habitatge queda en
molts casos per sota del
dret a la propietat.
La llei de pobresa energètica, tot i que acceptava
liquidar els actius del con-

sumidor per cobrir el deute, permetia extingir-lo
depenent de les circumstàncies personals. També
defensava la mediació
extrajudicial per trobar
solució a una situació de
sobreendeutament abans
del judici. La suspensió de
la llei posa fi a l’obligació
dels propietaris de cedir
els pisos buits a persones
en risc d’exclusió social
i d’oferir un lloguer social,
que sigui assequible,
abans de desnonar la persona que no pot pagar la
seva llar.

L’impost sobre pisos
buits, que es va començar
a recaptar l’1 de març, ha
quedat en suspensió, de
manera que el que es farà
amb els 11,3 milions d’euros recaptats per comprar
260 pisos per a ús social
és una incògnita. El govern espanyol també va
presentar recurs contra
la fórmula de propietat
temporal, que consisteix
a tenir els mateixos
drets i obligacions que
un propietari, però només durant un període
d’entre 6 i 99 anys. ■

