NOTA DE PREMSA

L'AJUNTAMENT

APROVA

UNA

DECLARACIÓ

INSTITUCIONAL

PRESENTADA PEL GOVERN, A INICIATIVA DEL PSC, CONTRA L’EXCLUSIÓ
AL DRET A L’HABITATGE

L'Ajuntament de Mataró ha aprovat a la Junta de Portaveus una Declaració
Institucional presentada pels grups municipals de Govern de Mataró, a
iniciativa del PSC, i acceptada per la majoria de les forces polítiques de la
ciutat -a excepció de la CUP que es va abstenir- amb l’objectiu de lluitar contra
l’exclusió social que suposa per a milers de famílies la manca d’accés a un
habitatge digne.

En la Declaració, l’Ajuntament insta al Govern de l’Estat i als grups polítics
representats al Congrés, a la modificació de la Llei d’Arrendaments Urbans per
tal d’introduir mesures de control i contra l’especulació en el mercat de lloguer
de l’habitatge, la modificació de la normativa de l’IRPF per incrementar la
fiscalitat per rendiments especulatius de capital immobiliari, així com també la
Llei d’Hisendes Locals per tal d’introduir mesures tributàries que permetin
gravar la propietat dels immobles de naturalesa especulativa.
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Així mateix, tal com ha explicat la regidora portaveu del grup socialista de
l’Ajuntament, Núria Moreno, “també es demana a la Generalitat que exerceixi
de forma efectiva la competència de promoció de l’habitatge públic, en
especial del parc de lloguer, ampliant aquest parc i millorant la gestió actual”.

En aquest mateix sentit, la regidora socialista instava a la Generalitat a “reforçar
la col·laboració amb l’Ajuntament de Mataró per tal de mobilitzar tot el parc
d’habitatge públic disponible en la nostra ciutat, així com el parc d’habitatges
en cessió, o dels expropiats temporalment”.

L’Ajuntament, mitjançant la Declaració també ha volgut fer una crida als grans
propietaris d’habitatges buits a la mobilització d’aquests molt especialment per
al mercat de lloguer.

Finalment, l’Ajuntament de Mataró s’ha compromès amb aquest vot unànime
a vetllar pel dret a l’accés a l’habitatge, per la cohesió social i territorial, així
com a la lluita contra les pràctiques especulatives que dificulten o impedeixen
l’objecte social i d’interès general de la propietat immobiliària, i ha mostrat el
seu més ferm rebuig contra les ocupacions de mala fe, delinqüencials o
incíviques.

Recordem en aquest sentit que l'Ajuntament el passat mes de novembre va
posar en funcionament una comissió per gestionar el risc per a la seguretat i la
convivència derivat de l’ocupació d’habitatges.

Mataró, 2 de febrer de 2017
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