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CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

3237/2020

El ple

Lourdes Anglada Codina, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 28 / d’octubre / 2020 s’adoptà l’acord següent:
Moció d'ERC per la promoció de la masoveria urbana

La degradació i desocupació dels habitatges del Berguedà així com la disponibilitat
d’habitatge de qualitat assequible és un problema greu de benestar social que afecta
al Berguedà.
L’article 42.3 de Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, considera la
masoveria urbana com una de les actuacions possibles per evitar la desocupació
permanent dels habitatges i la rehabilitació dels habitatges que estiguin en mal estat i
estableix que l’administració pot impulsar polítiques de foment de la rehabilitació dels
habitatges que estiguin en mal estat perquè puguin ser llogats, a través de
subvencions directes als propietaris, oferta de subrogació a l’administració en
l’execució de les obres i suport públic a contractes de masoveria urbana
Demanem
Es demana al Consell Comarcal començar a treballar en la creació d’un programa
inter-municipal de masoveria urbana amb l’objectiu polític de donar resposta
alternativa a les necessitats de la població en matèria d’habitatge.
Demanem que el Consell Comarcal estudiï un programa de mediació per tal que els
propietaris d’habitatges formalitzin contractes supervisats per l’Oficina d’Habitatge a
canvi de la contraprestació per part de l’administració d’ajuts econòmics per a la
progressiva millora i condicionament de l’habitatge o finca.
Demanem que el Consell Comarcal endegui l’elaboració del cens de cases tancades
per després buscar-ne la propietat i començar a plantejar el programa i el Pla
estratègic i per tant una línia de subvencions per iniciar el programa.

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i
amb el vist i plau del Sr. president, amb l'excepció prevista en l'article 206 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat
per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
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El Ple del Consell Comarcal aprova per unanimitat la moció presentada pel grup ERC
del Consell Comarcal del Berguedà que diu:
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