Nota de premsa
Terrassa, 20 de març de 2014

L’alcalde de Terrassa reivindica el paper dels
ajuntaments en la crisi hipotecària i defensa una
política al servei de les persones
Jordi Ballart inaugura, juntament amb Ada Colau, la jornada “Com fer front a la
manca d’habitatge social”

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha reivindicat el paper dels ajuntaments en la
crisi hipotecària durant la seva intervenció a la inauguració, aquest matí, de la
jornada jornada “Com fer front a la manca d’habitatge social”, organitzada per
l’Ajuntament de Terrassa, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) i
l’Observatori dels Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC).
En aquest acte, Ballart ha dit que “en aquest país, els governs han rescatat tots
els bancs que ha calgut però els ajuntaments ens hem encarregat de rescatar
les persones” i també que “cal posar l’economia i la política al servei de les
persones, i no a l’inrevés”. En aquest sentit, l’alcalde ha recordat que Terrassa ha
estat i és una ciutat pionera en la lluita pel dret a un habitatge digne i ha reivindicat el
seu lideratge i capitalitat: “sense ser capital, Terrassa actua com a capital
universitària, industrial o cultural, però si hagués de triar una sola capitalitat
seria la dels drets humans, la justícia i el benestar social”.
A la seva intervenció, Jordi Ballart i ha destacat el valor del clima d’entesa i
col·laboració assolit entre l’Ajuntament de Terrassa i la PAH: “partint d’un inici de
desconfiances i recels, hem construit una història de confiança i cooperació”,
ha dit l’alcalde, qui ha tingut paraules de reconeixement i agraiment a la PAH per la
seva tasca.
D’altra banda, Ballart s’ha referit també als expedients sancionadors oberts per
l’Ajuntament a diferents entitats financeres per tenir pisos buits, i ha insistit en què
amb aquesta mesura es persegueix “que la llei es compleixi igual per a tothom”.
L’alcalde de Terrassa ha lamentat el fet que el sector financer “té al seu favor,
sovint, una legislació feta a mida” i ha dit que “és urgent que comencem a
canviar aquesta legislació questionada per la societat i que impulsem canvis
en profunditat”.
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La jornada “Com fer front a la manca d’habitatge social”, s’està celebrant avui al
Vapor Universitari de Terrassa amb l’assistència de més de 200 persones. A l’acte
d’obertura, a més de l’alcalde, ha intervingut Ada Colau en representació de la PAH.
A continuació, i durant tot el matí, la jornada abordarà experiències europees,
autonòmiques i locals de mobilització d’habitatge buit, destacant especialment la
iniciativa promoguda per l’Ajuntament de Terrassa de multar les entitats bancàries
per tenir pisos desocupats.
Entre altres ponents, a la jornada hi participen el professor de Dret Administratiu de
la Universitat de Barcelona Juli Ponce, autor d’un dictamen jurídic que sosté
l’obligació de les administracions públiques catalanes de sancionar les entitats
financeres que disposen d’habitatges buits, i dos secretaris d’Habitatge autonòmics:
Carles Sala, de la Generalitat de Catalunya, i Amanda Meyer, de la Junta
d’Andalusia.
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