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El PSC i la síndro-
me de Sant Pau 

El darrer butlletí del PSC de 
Sant Celoni enumera un se-

guit d’actuacions en matèria d’habitatge. Si bé ens en 
congratulem, no ens deixa de sorprendre. En aquest 
sentit, durant tots els anys que han governat a l’Estat 
(González i Zapatero) i han tingut majoria al Congrés 
dels Diputats no han fet res per canviar la Llei hiptecà-
ria i la Llei d’enjudiciament civil. Tampoc podem obviar 
que van contribuir a augmentar la bombolla immobili-
ària que ens ha portat a l’actual crisi. Alhora que van 
impedir l’entrada de la ILP sobre la dació en pagament. 
Però encara tenim més dades sobre aquesta esquizo-
frènia política pel PSOE. El març del 2012 el Congrés 
dels Diputats va rebutjar -amb els vots de PP, FAC i UPN- 
la proposta de l’Esquerra Plural d’obligar les entitats 
financeres a acceptar la dació en pagament com 

a fórmula perquè els ciutadans puguin saldar els 
deutes hipotecaris, així com augmentar el límit 
dels ingressos inembargables i limitar els interes-
sos de demora en cas d’impagament. Galdós fou el 
posicionament del PSOE i del grup liderat per Josep A. 
Duran i Lleida, que es van abstenir davant aquesta ini-
ciativa.

A Sant Celoni, però, el grup municipal del PSC s’hà 
compromès a tirar endavant un seguit de mesures per po-
tenciar l’accés a l’habitatge. Ara bé, resulta còmic que es 
vulguin posar galons i marcar el pas quan diverses de les 
iniciatives plantejades s’han assumit a causa de la pressió 
de diferents col·lectius, entre ells la CUP.

En són exemples el gravamen sobre l’IBI dels pisos deso-
cupats, que parteix d’una moció impulsada per la CUP 
el 2008, i l’aprovació de la suspensió cautelar de l’im-
post de la plusvàlua, i amb efecte retroactiu, en casos 

de desnonament, dació en pagament de l’habitatge 
habitual i en la pèrdua de l’habitatge dins execucions 
hipotecàries sense desnonament. Cal dir que això s’as-
solí gràcies a la pressió i la feina de les companyes i 
companys de la PAH Baix Montseny. 

Celebrem, com ja li succeí a Sant Pau, aquesta caiguda 
del cavall i nou despertar del PSC en matèria d’habitat-
ge. Ara bé, fins i tot Sant Pau va reconèixer que la seva 
conversió obeïa a la feina feta per altres. En aquest cas, 
és ben clar que en matèria d’habitatge els moviments 
socials actius al carrer són els que, de debò, marquen el 
pas. Com es deia en temps de Sant Pau, al Cèsar el que 
és del Cèsar. 

CUP Sant Celoni
www.santceloni.cup.cat
www.facebook.com/infocup

Partits polítics

La Reforma Laboral  
i l’article 41

Algú té encara dubtes que la re-
forma laboral és totalment inefi-
caç? Des de la seva aparició els 
aturats se han incrementat fins 
als 6.000.000 de persones, s’ha 

incrementat fins al 19%  la economia submergida, 
l’atur juvenil a pujat fins al 52%,la indemnització per 
acomiadament ha baixat a 26 dies, el consum  baixa i 
la economia també... tot això incrementa la por de la 
societat per si encara el que vindrà serà pitjor. Aquesta 
incertesa genera por a la ciutadania i temor pel futur 
que son  els millor ingredients per aplicar la reforma 
laboral sense gaire resistència dels treballadors.

Els  comitès d’empresa tenen treball extra des que el 
Senyor Rajoy va imposà la reforma laboral. Les PIMES 

catalanes  porten un seguit  d’expedients laborals  i 
reducció de plantilla continuada.

Una empresa pot aplicar l’article 41 de la reforma la-
boral per modificació substancial de les condicions de 
treball i proposar  aplicar una reducció del  sou, un 
canvi de ubicació de lloc de treball o canvis de torn per 
causes econòmiques o de producció, llavors  la empre-
sa entra en una negociació col·lectiva.

Però la subtilesa pot ser tal  que et fa pensar on pot 
estar el límit. Si les condicions modificades en realitat  
superen la llei ( la qual cosa està succeint actualment) 
solament es podran aplicar aquestes modificacions si 
el treballador firma voluntàriament. De tota manera si 
l’empresa aplica les noves condicions, l’opció del tre-
ballador és denunciar i això suposa 600  euros de des-
pesa pel treballador. Hi ha alguna cosa més maquiavèl-
lica?  “Sin comerlo ni beberlo” et trobes que et redu-

eixen el sou o altres condicions i si et defenses té un 
cost de  600 euros per anar a judici. Si  tornem a la por, 
a la incertesa social i econòmica, a que potser a casa 
teva no més treballa una persona, quants treballadors 
de l’empresa denunciaran aquest abús de poder? Un 
20%... un 30%..., l’empresa ha guanyat aplicant les 
condicions, així de net i polit. I els que denuncien mal 
mirats quan el que fan és defensar els seus drets. 

Fins a on arribarà aquesta persecució als treballadors?. 
Aquesta és la realitat, els treballadors per conte de ter-
cers, els que estem retratats a hisenda i a la seguretat 
social, som els que tenim que mantenir un sistema que 
cau per la mala gestió.

ICV.Sant Celoni-La Batllòria.

icvsantceloni@ymail.com

Què està passant a 
Catalunya?

El divendres 10 de maig la 

consellera de Benestar i Família de 

la Generalitat de Catalunya, Neus 

Munté, explicava a la sala Bernat 

Martorell de Sant Celoni Què està passant amb Catalunya. 

Davant d’un centenar llarg de persones va fer una exposició 

detallada i sincera tant del diagnòstic com de la proposta que 

Convergència i Unió fa al país davant els grans reptes actuals 

i, posteriorment, es va generar un interessant debat amb totes 

les persones assistents.

El diagnòstic passa principalment per tres vectors: En primer 

lloc, la crisi estructural que afecta tot l’àmbit estatal. En segon 

lloc, l’herència del Tripartit, que l’any 2003 van rebre un 

dèficit acumulat de la Generalitat (diners gastats sense estar 

pressupostats) de 761M euros i l’any 2010 el van tornar a 

8.911M euros, amb un munt de factures no consignades a cap 

pressupost compromeses en plurianualitats fins l’any 2107. 

Així mateix, l’any 2012 vam pagar diàriament 6M euros 
d’interessos del deute, que significa que si fos un departament 

de la Generalitat, seria el tercer en pressupost, després de Salut 

i Ensenyament i abans de Benestar. I, en tercer lloc, l’espoli 

injust al que estem sotmesos per part de l’Estat: cada any, més 

de 16.000M euros se’n van i no tornen, xifra gens despreciable 

si la contrastem amb el pressupost de la Generalitat que al 

2012 va ser de 29.727M euros (inclosos tots els departaments, 

inversions, personal...). Per tant, sense aquest espoli tindríem 

més d’un 50% més de pressupost i òbviament no caldria fer 

aquests ajustos tant dolorosos. A més, els impagaments de 
l’Estat a Catalunya superen els 8.000M euros (5.230 fan 

referència, per exemple, a la famosa disposició addicional 3a 

de l’Estatut -inversions compromeses i no executades- i 900 

als impagaments per la Llei de la dependència). I, en un tercer 

ordre de greuges, les retallades injustes del govern de l’Estat 

que, entre altres, han reduït les partides de serveis socials 
fins a un 92% deixant, per exemple, a 0 la del suport a 
persones amb discapacitat.

Davant d’aquest panorama, el Govern català ja ha dit 
que no aprovarà un pressupost que perjudiqui més als 
catalans i ha encetat el camí inequívoc cap a l’estat propi. 
Aquest camí ha deixat de ser una opció per ser una obligació. 

És cosa de tots, -dels que hi hem nascut, dels que s’hi han anat 

incorporant, parlem el que parlem, pensem el que pensem- 

llegar un futur just i pròsper al nostre país i a la nostra gent. 

Són moments durs per molts de nosaltres, però a Catalunya 
tenim l’únic projecte esperançador que hi ha actualment 

a tot Europa. Fem-ho possible. 

Grup Municipal de CiU
www.ciu.cat/santceloni
santceloni@ciu.info

Sant Celoni gravarà 
els pisos buits 
d’entitats financeres 

Com a govern municipal no ens re-
signem, no ens volem quedar de 
braços creuats, i estem disposats a 

buscar noves fórmules que ens permetin fer front a les 
situacions tant injustes que aquesta crisi està causant en 
moltes persones. 

Dintre de les nostres competències mirem de buscar solu-
cions i establim prioritats i un bon exemple és la políti-
ca d’habitatge, amb una nova gestió que, en només dos 
anys, ens ha permès donar un gran salt qualitatiu des del 
diàleg i el consens. 

Volem treballar amb les famílies que no poden fer front al 
pagament dels préstecs hipotecaris per evitar la pèrdua 

de la residència habitual. Per això hem apostat  per la 
mediació entre la família i l’entitat financera per intentar 
trobar l’estratègia més vàlida per fer front al deute i al 
desnonament (nou servei Ofideute). 

No creiem just que s’hagi d’abonat una taxa per un immo-
ble que s’ha hagut de tornar al banc. Per això hem aprovat 
la suspensió cautelar del cobrament de l’impost de la 
plusvàlua en casos de dació en pagament, i amb efec-
tes retroactius, incorporant les inquietuds de la Platafor-
ma d’Afectats per la Hipoteca del Baix Montseny. 

Hem estat el tercer municipi de Catalunya en signar un con-
veni de col·laboració amb el Col·legi de Procuradors. 

I, per consens, podem anunciar que hem dotat l’Ajunta-
ment de les eines per gravar els pisos buits propietat de 
les entitats financeres, per incentivar la seva incorporació 
al mercat de lloguer social.

Aquests són els fruits d’una feina de fons, amb la implicació 
de tots i totes, des del consens, que estem portant a ter-
me des de l’Ajuntament, i amb la col·laboració de diferents 
grups municipals. Tots i totes som important. 

Seguirem treballant, com ho estem fent, per poder anun-
ciar en breu noves mesures, com ara el lloguer segur o 
l’adquisició d’habitatges desocupats per donar-los un 
ús social. 

Aquest és el model de poble que volem, i pel qual estem 
treballant. 

En habitatge, marquem el pas! 

Grup Municipal del PSC

gmpsc@santceloni.cat




