
 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP PER UN 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Avui dia e

de no haver-se destinat els recursos pressupostaris necessaris per garantir aquesta necessitat bàsica. 

Aquesta situació de vulneració del dret a un sostre digne es veurà incrementada en els propers mesos 

suspenien la tramitació dels procediments de desnonament, una situació que no li és aliena a la ciutat 
de Tarragona. 

veu limitada per altres títols competencials 
contingut del títol competencial i que impossibiliten atendre unes demandes socials que son 
inajornables. Tot i així, la Generalitat encara té camí per recórrer i situacions que no està atenent com 
pertocaria. 

En el cas de la ciutat de Tarragona, la Generalitat és propietària de diferents immobles entre els quals 

situació que deixa clar una sèrie de deures incomplerts per part del govern de la Generalitat amb la 
nostra ciutat, als que es suma la gran quantitat de queixes per part de la ciutadania degut al bloqueig 

 
resposta directa a problemes estructurals de la Generalitat, tenint com Ajuntament un marge de 
maniobra molt més limitat, tant a nivell de personal com pressupostari. 

, que es situï en número en equivalència al de països del nostre 

e lloguer. 
-se, per una banda, a través de la recuperació dels béns 
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immobles en mans de la SAREB i entitats financeres i les seves filials així com de  SOCIMIS, SICAVS i 
altres entitats de risc que es dediquen a

na està 

 

e  Tarragona que 

adopti els següents ACORDS: 

PRIMER.- 

polítiqu
 

SEGON.- 
legislativa pr
turístic.  

TERCER.- 
'habitatges i reforçar l'abast dels altres 

programes d'habitatge, a banda de les quantitats econòmiques que es rebran dels fons europeus Next 
Generation per tal de procedir a la rehabilitació del parc d'habitatges de Catalunya i impulsar la 
promoció d'habitatge protegit. 

QUART.- 
dels immobles titularitat de la SAREB, de les entitats financeres i les seves filials, de fons d'inversió, 
d'entitats de gestió d'actius, de fons de capital risc i de fons de titulització d'actius amb un pressupost 
ajustat i un calendari per a l'any 2023. Mentre no es recuperin els immobles, cal que el govern 
prorrogui les cessions actuals d'habitatges d'entitats financeres. 

CINQUÈ.- ament de Tarragona insti la Generalitat a dur a terme les inversions necessàries 

 

SISÈ.- 

 

SETÈ.- 
desnonament als seus immobles garantint un lloguer social a totes les famílies amb informes de 
vulnerabilitat. 

 VUITÈ.- Notificar els acord  













