
 

 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE 

SITGES PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA D'HABITATGE SOCIAL GESTIONADA PER L'OFICINA 

LOCAL D'HABITATGE. 

 Des de la CUP entenem les polítiques d'habitatge com quelcom primordial per a la 

vertebració social d'un municipi, però el brutal encariment de l'habitatge degut a les polítiques 

especulatives, tant de les institucions públiques del nostre país com de les entitats privades, 

sobretot bancs i caixes, ha fet que moltes persones no puguin accedir a un habitatge digne a la 

nostra vila. 

 

 Aquesta dificultat per accedir a un habitatge assequible i digne és una de les principals 

problemàtiques en què es troben les persones treballadores de la nostra vila. Això els implica un 

gran estrès econòmic i l'obligació per a molts i moltes sitgetanes de buscar la seva residència fora 

de Sitges, fet que pot comportar, entre moltes altres consideracions, l'empobriment de 

l'associacionisme cultural, social i polític. 

 

 A més, a la nostra vila tot això es veu agreujat per l'existència d'un parc d'habitatge buit, 

aspecte que fa més dolorosa la imatge: hi ha milers d'habitatges buits i també molts veïns i veïnes 

quer es veuen obligats a buscar la seva residència lluny de la vila, on tenen l'arrelament social i 

cultural. També cal tenir en consideració que l'existència d'habitatges buits facilita la degradació 

d'edificis, aspecte que alhora genera una altra problemàtica per a la vila, ja que, sobretot, té com a 

principal motor econòmic el turisme. 

 L'habitatge és un dret bàsic i aquest dret com a tal ha de ser protegit per les institucions 

públiques.  

 Entenem que l'oferta en aquest àmbit ha estat molt escassa i ineficient en els darrers anys.  

Per aquesta raó entenem que degut a la impossibilitat manifesta, per l'actual situació econòmica 

del consistori, de realitzar promocions pròpies d'habitatge social de lloguer, des de la CUP 

apostem per la creació d'una Borsa d'Habitatge Social local que pugui cobrir aquesta greu 

mancança que pateix el nostre municipi. 

 

 Entenem que la creació i la gestió de la Borsa d'Habitatge Social, així com la recerca d'eines 

i acords per tal de dotar-la del major nombre d'habitatges possibles, ha de ser la tasca principal de 

l'Oficina Local d'Habitatge de Sitges. 



És per això que des del Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular de Sitges demanem al 

Ple l'adopció dels següents ACORDS: 

 PRIMER. Crear una Borsa d'Habitatge Social, que gestionarà l'Oficina Local d'Habitatge. 

 

 SEGON. Les regidories d'Urbanisme i Benestar Social es coordinaran amb l'Oficina Local 

d'Habitatge per a la gestió d'aquesta Borsa d'Habitatge Social. 

 

 TERCER. La Borsa d'Habitatge Social prioritzarà en l'adjudicació d'habitatges aspectes 

socials, amb l'assessorament de Benestar Social. 

 

 QUART. Elaborar una normativa d'accés a la Borsa d'Habitatge Social amb marcat caràcter 

social i que exclogui les unitats de convivència els ingressos de les quals siguin superiors a 5,14 

vegades l'IRSC. 

   

 CINQUÈ L'Oficina Local d'Habitatge treballarà en la línia d'afavorir i augmentar el nombre 

d'habitatges de lloguer assequible, tant de titularitat pública no adjudicats com d'entitats 

bancàries i de particulars. 

 

 SISÈ Per formar part de la Borsa d'Habitatge Social, l'habitatge no podrà excedir el 80% del 

preu marcat per la Generalitat en la seva Borsa d'Habitatge. 

  

 SETÈ L'Ajuntament de Sitges subvencionarà els habitatges cedits a la Borsa d'Habitatge 

Social amb una quantitat equivalent al 50% de l'IBI de l'habitatge. 

 

 VUITÈ L'Oficina Local d'Habitatge Social assumirà la funció de mitjancer entre llogaters i 

propietaris en casos d'impagaments, desnonaments i altres possibles conflictes. 

 

 NOVÈ Posar a disposició de la Borsa Local d'Habitatge Social l'Avalloguer i assegurances de 

defensa jurídica i multirisc de la llar a tots els habitatges de la borsa d'acord amb l'actual legislació. 


