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L’Ajuntament continua apostant per un habitatge digne
Davant els recents recursos presentats al Tribunal Constitucional que
afecten a legislacions vinculades amb l’habitatge digne i la pobresa
energètica, l’Ajuntament de Mollet vol refermar el seu compromís amb els
ciutadans i ciutadanes de Mollet i continuarà fent totes les polítiques que
estiguin al seu abast per tal de lluitar contra la pobresa energètica i per un
habitatge digne.
Moció aprovada pel plenari en defensa de la llei d’emergència social
La sessió plenària d’aquest passat mes d’abril aprovava per unanimitat una
moció en la qual s’acordava mantenir les polítiques públiques municipals que
s’estan duent a terme per combatre la pobresa energètica i l’exclusió residencial
a la ciutat, tot demanant al Govern en funcions de l’Estat a no recórrer aquesta
llei.
Ajuts per a lloguer social
D’altra banda, aquest mes d’abril s’obria el termini per demanar ajuts per al
lloguer amb la finalitat de facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en
règim de lloguer a sectors de la població en risc d’exclusió social. El termini per
demanar aquests ajuts finalitza el proper 15 de juny i de moment ja s’han
presentat unes 100 sol·licituds.
Polítiques municipals d’habitatge
A més, des de la regidoria d’habitatge s’han posat en marxa diversos
mecanismes que també tenen com a objectiu garantir un habitatge digne als
ciutadans de Mollet. Així ho demostren algunes dades:
- L’Oficina Local d’Habitatge va atendre més de 5.000 persones durant l’any
2015
- Recentment es constituïa la Taula d’Habitatge i Pobresa Energètica, un
òrgan de col·laboració i intercanvi amb tots els actors implicats en aquests
àmbits en el que s’elaboraran propostes i protocols conjunts d’actuació.
- Des de l’àmbit de Serveis Socials també s’han tramitat informes als jutjats
que han permès paralitzar 16 desnonaments l’any 2015 i 8 en el que
portem de 2016.
- Finalment, destacar el Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge
(SIDH) que ja ha rebut prop de 300 consultes des de la seva creació i
també el conveni signat per l’Ajuntament del programa de Mediació per al
Lloguer Social d’Habitatge que té com a objectiu impulsar un sistema de
mediació de l’Administració Pública entre propietaris i llogaters per
fomentar la disposició d’habitatges destinats a lloguer social.
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