
    
     

 

ALTERNATIVES PER SUPERAR LA PASSIVITAT DE L’AJUNTAM ENT DE 

PALMA EN RELACIÓ AL DRAMA DELS DESNONAMENTS 

 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Actualment es xerra de més de 600 desnonaments diaris a l’estat en el segon 
trimestre de l’any, una data insostenible des del punt social, ja que suposa passar 
el llindar de l’exclusió social a milers de persones i les seves famílies. 

A Palma, hi ha moltes famílies que es troben en una greu situació econòmica i 
social que impossibilita fer front al pagament de la hipoteca o del lloguer, ja que 
han perdut tota possibilitat de fer feina en un futur pròxim, i que no reben ajudes 
econòmiques de cap administració. 

Els ajuntaments com a administració més propera estan demostrant arreu de 
l’Estat que es poden donar solucions des de l’àmbit municipal a aquestes 
situacions tan dramàtiques i molts de batles i batlesses estan demostrant que estan 
al costat dels veïns i veïnes, cosa que trobam a faltar a la nostra Ciutat. 

A Palma, s’està fent just el contrari per facilitar el projecte de vida de totes 
aquestes persones amb aquesta greu problemàtica. Per exemple el programa, 
“Palma Habitada” que oferia habitatges dignes a preus assequibles a moltes 
persones i que en aquests moments el Partit Popular té paralitzat, sense la 
possibilitat d’incorporar nous habitatges al programa. A més, la regidoria de 
Benestar Social no té cap pla d’actuació concret en relació als desnonaments i 
tampoc va gastar tot el seu pressupost destinat a ajudes econòmiques urgents en 
un context de drama social. Aquest fets suposen que centenars d’afectats a Palma 
només tenguin el recurs d’acudir cada dimecres a la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca.   

És imprescindible que l’Ajuntament de Palma impulsi mesures per abordar la 
realitat dels desnonaments per no ser corresponsable d’una de les pitjors xacres 
que afecten a la societat. Per això, i d’acord amb el que estableix el Reglament 
Orgànic del Ple, presentam la següent  

PROPOSTA D’ACORD 

1. La Regidoria d’Urbanisme i Habitatge reactivarà el programa Palma 
Habitada amb l’objectiu principal d’incorporar nous habitatges destinats a 
lloguers socials per persones afectades per desnonaments. 

2. L’Ajuntament de Palma en els pressupost de l’àrea de Serveis Socials 
crearà una partida pressupostària municipal per ajudes econòmiques 



urgents en relació a pal·liar el drama de les persones afectades per 
desnonaments. 

3. L’Ajuntament de Palma crearà una comissió de treball amb representació 
del Patronat Municipal de l’Habitatge, dels Serveis Socials Municipals i de la 
Plataforma d'Afectats per la Hipoteca per oferir solucions als ciutadans de 
Palma afectats per desnonaments. Aquest espai de treball es reunirà 
semanalment, 

 
 
 
Palma, 11 d’abril de 2013 
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