ATURAT!
desnonament
a
l’Eixample !!! divendres 29
de setembre 9 horas
➡️desnonament a l’Eixample
!!!⬅️
divendres 29 de setembre 9
hores
màxima puntualitat…. !!!! La família demana solidaritat!!!
Marcela, el seu bebé, mare i germana tenen ordre de
desallotjament i des de l’anterior desnonament han estat
buscant una alternativa en pisos de lloguer que no accepten
perquè no tenen prou ingressos ni habitacions perquè hi ha un
bebe que molesta. Hem arribat a un moment dificil i la fimilia
demana un altre enderreriment perquè a l’estiu els ha estat
difícil trobar res.
Història: La propietat va acceptar que li reformés el pis amb
els diners de Marcela a fons perdut a l’abril del 2013 i
Marcela va pagar fins que el 2015 va tenir dos rebuts
impagats. En aquell moment l’Ajuntament va intervenir per
pagar tots els lloguers i fer un contracte de lloguer social
adient. Però la propietat no vol saber res ni arribar a cap
acord amb l’Ajuntament. Després se li ha denegat un pis
d’emergència.
LUGAR: calle Marina 319 bis, esquina calle Indústria- barrio
de la Dreta de l’Eixample – Barcelona

LOCALIZACIÓN: https://goo.gl/maps/FxkpcJqWCvq
HORA: 9 horas
METRO: linia azul- parada Sagrada Familia
Promueve el desahucio: un particular

TAMBÉ T’INTERESSARÀ ….
La propietat de l’habitatge de la Marcel·la té un contracte de
lloguer que no reuneix les condicions legals adients, no està
registrat a l’INCASOL i ni està declarat a Hisenda. La
propietat es beneficia de la justicia però en canvi no
cumpleix les seves obligacions legals ni tributàries.

INCASOL certifica que de del 2013
aquest contracte no és públic ni
està legalitzat
Els Serveis Socials nomes li ofereixen una pensió per una
setmana. Les tres dones estan en atur. Tota el pes de la LLEI,
tota la culpa, la crisi i els impagaments…. recauen sobre la
llogatera. La propietat no acompleix cap de les seves
obligacions legals i se’n surt amb la seva: la INJUSTICIA està
de la seva part.

Sí… se puede y se debe denunciar al
casero por fraude fiscal y por
fianza no declarada en el alquiler.

aplazado! dilluns 3 de juliol
2017 – 9 horas – desnonament
a l’Eixample de Marcela,
bebe, mare i germana

➡️desnonament a l’Eixample
!!!⬅️
dilluns 3 de juliol 9 horas
màxima puntualitat…. !!!! La família demana solidaritat!!!

Ens arriba informació de Marcela que té ordre de desnonament
del pis on viu perquè la propietat no va voler negociar ni tan
sols amb els mediadors de l’Ajuntament en el seu moment. La
propietat senzillament vol desallotjar Marcela, el seu bebé,
mare i germana. La propietat va acceptar que li reformés el
pis amb els diners de Marcela a fons perdut a l’abril del 2013
i Marcela va pagar fins que el 2015 va tenir dos rebuts
impagats. En aquell moment l’Ajuntament va intervenir per
pagar tots els lloguers i fer un contracte de lloguer social
adient. Però la propietat no vol saber res ni arribar a cap
acord amb l’Ajuntament.
LUGAR: calle Marina 319 bis, esquina calle Indústriade la Dreta de l’Eixample – Barcelona

barrio

LOCALIZACIÓN: https://goo.gl/maps/FxkpcJqWCvq
HORA: 9 horas
METRO: linia azul- parada Sagrada Familia
Promueve el desahucio: un particular

TAMBÉ T’INTERESSARÀ

….

La propietat de l’habitatge de la Marcel·la no ha volgut
tampoc negociar altre ajornament ….. vol desallotjament a la
brava ! Vol que l’Ajuntament, o sigui tots, correm amb les

despeses del seu allotjament. El contracte de lloguer no
reuneix les condicions legals adients i tot fa sospitar que no
està ni registrat ni està declarat a Hisenda. La propietat es
beneficia de la justicia però en canvi no cumpleix les seves
obligacions legals ni tributàries.

INCASOL certifica que de del 2013
aquest contracte no és públic ni
està legalitzat
Els Serveis Socials nomes li ofereixen una pensió per una
setmana. Les tres dones estan en atur. Tota el pes de la LLEI,
tota la culpa, la crisi i els impagaments…. recauen sobre la
llogatera. La propietat no acompleix cap de les seves

obligacions legals i se’n surt amb la seva: la INJUSTICIA està
de la seva part.

Sí… se puede y se debe denunciar al
casero por fraude fiscal y por
fianza no declarada en el alquiler.
el desahucio de Marcela y familia en la prensa:

Aplazado el desahucio de una mujer
con un bebé en la Sagrada Família

