Les famoses ITE!
Aquets dies alguns veïns de Mollet estan rebent una circular informativa sobre
l´obligatorietat que tots els edificis d´habitatges s´han de sotmetre a una
inspecció tècnica (ITE) abans dels 45 anys d´antiguitat en virtut de l´aplicació del
Decret de la Generalitat de Catalunya 67/2015, per al foment del deure de
conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d´habitatges mitjançant les
inspeccions tècniques.
Amplies zones dels nostres barris han superat “aquesta majoria d´edat” amb que
els propietaris es veuen obligats al compliment d´aquest Decret, i tenint en
compte que tots els ciutadans de Mollet estem obligats a complir les lleis, des del
Partit Popular creiem que es necessari que pel fet de ser propietari d´un habitatge
no només contraguem obligacions i sí també, que se’ns reverteixin mitjançant
bonificacions, descomptes, ajudes... la contribució que realitzem amb el
manteniment dels serveis a la ciutat dels que tots, propietaris o no, ens
beneficiem.
Considerem que la implantació de la ITE serveix per allargar la vida útil dels
edificis i millorar la seguretat en aquells que presenten mancances en aquest
sentit. Això podrà evitar situacions de risc, i permetrà donar resposta, donat el
cas, a preocupacions sobre el mal estat d´edificis.
Així mateix, creiem necessari advocar per totes aquelles mesures de
desenvolupament urbà i sostenible amb un model de creixement de la ciutat
compacte basat, entre d´altres, en la rehabilitació d´edificis, eliminació de
barreres arquitectòniques, entre d´altres, i optar, com no podria ser d´una altra
manera, per una rehabilitació energètica i una reducció de les emissions de CO2,
contribuint a la consecució d´un model de ciutat sostenible.
Per tot això, al Ple passat, el Grup del Partit Popular va presentar una moció per
sol·licitar a la Generalitat la creació d´una partida pressupostària amb la finalitat
de subvencionar les obres necessàries que demanin de les inspeccions, ja sigui
de forma directa o mitjançant traspàs de Fons a altres administracions.

