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L’Ajuntament suspèn cautelarment el cobrament de plusvàlues en cas de dació en pagament

Montornès detecta 50 veïns en risc 
de desnonament en només un any

J.
V

.

Membres de la PAH de Montornès van assistir al ple de dijous en què es va aprovar la moció

Montornès del Vallès

J.V.

L’Ajuntament de Montornès 
i la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca (PAH) del 
municipi han detectat en un 
any uns 50 casos de persones 
que no poden fer front a les 
quotes de les hipoteques i 
que estan en risc, per tant, de 
perdre el seu habitatge per 
processos d’execució hipo-
tecària. Ho va dir el regidor 
d’Habitatge, Jordi Delgado, 
en el ple de l’Ajuntament 
de dijous passat en què es 
va aprovar una moció amb 
mesures de suport a perso-
nes en risc de desnonament.

En el preàmbul de la 
moció, que va llegir el mateix 
Delgado, es diu que en un 
any s’han aconseguit tancar 
dues dacions en pagament 
i n’hi ha una desena més en 
procés d’estudi per part de 
les entitats financeres.

En la mateixa moció, que 
va tenir els vots favorables 
del grup d’ICV-EUiA, al 
govern i del PSC i CiU, a 
l’oposició -els dos regidors 
del PP es van abstenir perquè 
no fa referència a l’expropia-
ció dels pisos dels bancs– es 
diu que l’Ajuntament sus-
pendrà cautelarment aquest 
any i el que ve el cobrament 
de les plusvàlues a les per-
sones que hagin obtingut 
una dació en pagament, que 
només tinguin un habitatge 
i sigui el seu domicili habi-
tual. També s’estableix que 
cap agent de la Policia Local 
i personal de Protecció Civil 
participarà de manera direc-
ta o indirecta en cap tipus 
d’operatiu per fer efectiva 
una ordre de desnonament 
dintre del terme municipal i 
s’exigeix al govern de l’Estat 

que negociï amb el poder 
judicial per tal que s’arribi a 
un acord que faculti els jut-
ges a paralitzar i suspendre 
els desnonaments dels habi-

tatges familiars derivats d’un 
crèdit hipotecari per manca 
de pagament i amb efectes 
immediats mentre es trobi 
en tràmit parlamentari la 

Iniciativa Legislativa Popu-
lar (ILP) sobre la dació en 
pagament, el lloguer social i 
la paralització dels desnona-
ments.

Cristina 

Tarrés segueix 

l’exemple de 

l’“alcaldessa roja 

del PP” d’Alzira

Montornès

La portaveu del PP 
a l’Ajuntament de 
Montornès, Cristina 
Tarrés, està disposada a 
seguir els passos de l’al-
caldessa del PP d’Alzira 
(la Ribera Alta), coneguda 
com l’alcaldessa roja del 
PP, que ha engegat un pro-
cés d’expropiació de pisos 
buits de bancs per posar-
los a lloguer social. Tarrés 
va sorprendre els seus 
companys de consistori 
amb un encès discurs con-
tra els bancs, dels quals va 
dir que “són els autèntics 
culpables” i va reclamar 
una acció més decidida de 
l’Ajuntament. “La moció 
no ens agrada perquè no 
entra en l’expropiació 
directa als bancs i així no 
se solucionen les coses. 
Vostès han perdut una 
gran oportunitat de passar 
a l’expropiació directa. 
Nosaltres votaríem a favor 
de la moció si s’inclogués”.

Al final del ple, en el 
torn d’intervencions del 
públic, quan va prendre la 
paraula una portaveu de la 
PAH, la portaveu del PP va 
tornar a incidir en la qües-
tió tot i admetent que amb 
la seva posició contradiu 
la línia oficial del partit. 
Va contraposar la situació 
que viuen els regidors del 
PP als municipis de tot 
l’Estat amb la que viuen 
els diputats i els membres 
del govern. “Ells estan 
a Madrid, al Congrés, i 
estan molt tranquils, però 
la pressió social serà tan 
intensa que hauran de rec-
tificar i cada cop som més 
els regidors del PP que ens 
estem revelant”, va senten-
ciar Tarrés.

Ernest Maragall 
presentarà NECAT 
a Sant Celoni el 
18 de maig
Sant Celoni

L’exconseller de la Gene-
ralitat i exmilitant del PSC 
Ernest Maragall serà el dia 
18 de maig a Sant Celoni per 
participar en un acte públic 
de presentació de Nova 
Esquerra Catalana (NECAT).  
Prèviament, el dia 11, el 
partit celebrarà una sessió 
del seu consell també a Sant 
Celoni. El Baix Montseny és 
un dels primers llocs de la 
comarca en què ha començat 
a treballar el partit. 

L’entitat es va presentar dijous a la Sala de la Cooperativa

Es constitueix la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca a Parets

Parets del Vallès

EL 9 NOU

La Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca (PAH) de Parets 
es va presentar formalment 
dijous passat en un acte que 
es va fer a la Sala de la Coo-
perativa, a la plaça de la Vila. 
La constitució del grup supo-
sa la continuació del procés 

iniciat a Parets pel Grup 
Municipal d’ICV i després de 
diverses reunions amb veïns 
disposats a col·laborar amb 
l’entitat. De fet, el procés ja 
va donar un primer fruit el 
dia 25 d’abril als jutjats de 
Mollet, on es va aconseguir 
la suspensió d’una subhasta 
hipotecària que afectava una 
família de Parets.

La creació de la PAH de 
Parets funcionarà a partir 
d’ara de manera autònoma 
respecte de la resta de grups 
que ja funcionen en altres 
municipis com Granollers o 
Mollet. L’entitat se suma a 
la PAH de Canovelles, que fa 
pocs mesos també es va cons-
tituir com a grup propi dife-
renciat del de Granollers.


