
 
 
El grup municipal MÉS a l’Ajuntament de Palma presenta al proper Plenari, previ dictamen de la 
Comissió Informativa de Serveis a la Ciutadania, la següent PROPOSICIÓ relativa a: 
 

Creació urgent d’un parc 

 d’habitatges de lloguer social 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Segons ha publicat la Unitat Mòbil d’Emergència Social de Creu Roja, a Palma cada 
dia dormen al carrer una mitjana de 112 persones sense recursos. Abans de la crisi, 
el número de persones sense llar de forma permanent detectades era entre 50 i 60. A 
aquest centenar de dones i homes, s’hi sumen aquelles persones sense llar de forma 
temporal. Per tant arribam a la trista i lamentable xifra de 200 persones. 

 

L’administració ha de ser capaç de donar una resposta ràpida i eficient a les noves 
demandes i necessitats socials. Els esquemes anteriors i assistencialistes ja no són vàlids. 
Si les persones no tenen opció de reinserir-se en el món laboral, difícilment podran pagar el 
seu habitatge i les necessitats més bàsiques.  

 

En aquest sentit, cal tenir molt en compte que segons l’INE a Balears ja s’han produït 
1.419 execucions hipotecàries durant els sis primer s mesos de 2014 . “I de seguir 
aquest camí, acabarem l’any amb més de 2.800. Per tant el drama dels desnonaments, lluny 
d’acabar-se, s’accentua any rere any, mentre el PP no té capacitat de reacció”. 

 

Hem de rebutjar models contenció social perquè són un pedaç, no una solució eficient. Cal 
recordar que l’Ajuntament de Palma es va gastar l’e sgarrifosa xifra de 316.600 euros 
amb un total de 12.000 pernoctacions durant el 2013  en pagar nits d’hostals a usuaris 
del Servei Municipal d’Acollida , perquè aquest ja ha superat la seva capacitat. I el SAM ha 
duplicat els usuaris passant de 324 usuaris durant el 2012 a 637 persones en el 2013.  

 

PROPOSTA D’ACORD  

 



 
 
L’Ajuntament de Palma insta a la Regidoria d’Habitatge a  adoptar i executar immediatament 
els següents acords:  

 

  

1. Creació urgent d’un Parc d’Habitatges de Lloguer So cial  amb 100 habitatges a 
Palma amb la vocació d’anar ampliant segons les necessitats. Els lloguers que les 
famílies usuàries d’aquests habitatges pagaran, mai podran superar el 20% dels seus 
ingressos, incloent els rebuts de l’aigua i l’electricitat.  
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