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PROPOSTA D’ACORD PER LA CREACIÓ D'UNA OFICINA INTEGRAL DE 

L'HABITATGE 

El Grup Municipal Unides Podem, amb NIF V16641979, tal com disposen els articles 

91.4 i 97 del Reglament, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals 

presenta al proper ple la següent proposta d'acord 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

L'habitatge és, sense cap mena de dubte, un dels problemes més greus que pateix 

el nostre municipi i la nostra illa. Al drama que viu molta gent per a poder pagar 

l'hipoteca, en aquesta illa podem sumar-hi l'impossibilitat d'accedir a un lloguer a 

preus raonables. I la difícil situació que patim fruit de la pandèmia de la COVID-19 

no ha fet més que aguditzar el problema. 

Davant d’això, cal remarcar que l'habitatge és un bé de primera necessitat i la seva 

funció social ha de ser preservada per les institucions públiques per sobre de 

qualsevol altra consideració. 

Es imprescindible que des d’aquest Ajuntament s’implementin polítiques 

d'habitatge per atendre la necessitat d'accés a una llar a les diferents capes de la 

societat, com a resposta a una elevada demanda d'habitatge de lloguer, i a la 

necessitat d’encarar els reptes relacionats amb la conservació, manteniment i 

adaptació d'habitatges existents, com són el cas d'execucions, llançaments i 

desnonaments d'habitatges. 

Al parer d’aquest grup, una de les polítiques primordials seria la creació d'una 

Oficina Integral d’Habitatge que permeti la prevenció i la reversió de l'exclusió 

residencial i la vulnerabilitat habitacional. Aquesta oficina prestaria un servei gratuït 

integral d'informació, mediació i assessorament en matèria d'habitatge, 

especialment dirigit a la població que presenta especials dificultats per a accedir al 

mercat immobiliari. Atendria així les situacions de pèrdua o de dificultat en el 

pagament de les obligacions econòmiques vinculades a l'habitatge habitual: 

sobreendeutament, reestructuració del deute hipotecari, impagament o retard en el 

pagament de les quotes hipotecàries o les rendes del lloguer i dació en pagament.  
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No obstant això, aquesta Oficina ha d’anar més enllà de les funcions realitzades pel 

Servei d’Atenció a l’Habitatge de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, impulsant 

també la captació d'habitatges buits per a llogar i dinamitzar la mediació en el 

mercat de lloguer, estimulant als propietaris i inversors a posar en el mercat de 

lloguer habitatges per a persones i unitats de convivència amb dificultats per a 

accedir al mercat d'habitatges.  

Tampoc podem oblidar que la rehabilitació de llars i edificis contribueixen a defensar 

el dret de la ciutadania a un habitatge digne. Informar sobre les ajudes disponibles 

del govern tant per la rehabilitació com per a l’accessibilitat és un dret que molts 

desconeixen.  

Un altre eix de treball d’aquesta Oficina sería la diagnosi de la situació de l’habitatge 

al municipi de Santa Eulària, especialment l’inventari dels habitatges desocupats 

amb caràcter permanent i aquells pertanyents a grans tenidors. 

És per tot això pel que aquest grup municipal sotmet a aquest Ple per al seu debat 

i, si escau, adopció de la següent 

 

PROPOSTA D’ACORD 

 

1.-L’Ajuntament de Santa Eulària iniciarà els treballs per a la creació d’una Oficina 

Integral de l’Habitatge que realitzi, com a mínim, les següents funcions: 

- Orientació i assessorament en matèria d'accés a l'habitatge. 

- Intermediació i resolució de conflictes, especialment els casos d'execucions, 

llançaments i desnonaments d'habitatges. 

- Creació i gestió d'una Borsa d'Habitatge, realitzant tasca de captació d'habitatges 

per a llogar procedents de propietaris/as particulars. 

- Realització d’un inventari dels habitatges desocupats amb caràcter permanent del 

municipi. 

- Rehabilitació orientada a eficiència energètica i reducció de la pobresa energètica, 

i accessibilitat. 

 

 

 

A Santa Eulària des Riu, 20 d’abril del 2021 
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Signatura: 

 

 

 

 

 

Òscar Rodríguez Aller  

Portaveu del Grup Municipal Unides Podem 

 


