MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE BABORD SOBRE ELS HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL
DE LLOGUER
Sotmesa a votació la proposta queda rebutjada amb els vots en contra dels grups municipals
d’ERC-VDMdS, GxVDM, CIU, C’s i PSC i VdM Sí que Pot i els vots a favor del grup Babord-CUPPA.
L’objectiu de la política social de l’habitatge és promoure i garantir l’accés a l’habitatge digne
per a totes les persones com a mesura preventiva de processos d’exclusió social.
Les polítiques d’habitatge han treballar per tal d’aconseguir l’accés a l’habitatge garantit per a
tothom com un dret fonamental bàsic. Sense discriminacions per capacitat econòmica ni
models de vida, i tenint en compte les circumstàncies variades i canviants de les persones.
En relació al dret a la cobertura de les necessitats bàsiques de l’habitatge es imprescindible
optimitzar la gestió de l’habitatge de protecció oficial ja existent. Especialment en aspectes
relacionats amb el manteniment dels immobles, els criteris d’accés i/o les despeses
relacionades amb la comunitat.
S’ha de prioritzar el mercat de lloguer i la no pèrdua del valor del patrimoni municipal. S’ha de
treballar per afavorir l’accessibilitat dels/les joves a l’habitatge de primera emancipació.
Garantir l’accés a habitatges adaptats de les persones afectades. Promoure iniciatives de
creació d’espais de convivència entre gent gran i joves en un mateix habitatge.
Atès que a Vilassar de Mar amb una població de més de 20.000 habitants, tant sols té una
promoció d’habitatges de protecció oficial de lloguer, en total 57 pisos a Les Pinedes,
Atès que aquests habitatges es varen construir per pal·liar les mancances de vivenda social que
hi havia a Vilassar de Mar per a persones de renda baixa i molt baixa, tant joves sense feina
com amb feina precària, com per gent gran amb pensions petites.
Atès que els habitatges de protecció Oficial de lloguer són un servei d’interès general segons
l’article 4 de la Llei al Dret a l’Habitatge, i respon a una acció dins de les competències
municipals (art. 8 de la LPH), per tant, podem invocar un ús social que l’integri dins d’un
domini públic.
Atès que l’impost municipal de l’IBI és un impost que recau sobre els propietaris. Atès que
l’Ajuntament va cedir gratuïtament els solars d’aquests habitatges per la seva construcció i
també l’administració dels mateixos a la S.A. Municipal.
Atès que qui gestiona els habitatges, per encàrrec del mateix Ajuntament, es la SA Municipal i
segons normatives poden repercutir l’IBI als llogaters, encara que la practica habitual a la
majoria de municipis és mantenir el NO cobrament de l’IBI, ja que tant sols hi ha un canvi de
titularitat entre l’Ajuntament i la S.A. Municipal (de 100% de capital públic).
En tant, la Junta d’accionistes de la S.A. Municipal són els propis regidors de l’Ajuntament i
qualsevol resolució de la S.A. Municipal pot ser decidida en un Ple de l’Ajuntament.

Atès que anualment (durant més de 8 anys) s’ha aplicat un augment del IPC als lloguers dels
habitatges de les Pinedes i que l’IPC dels darrers anys ha estat més elevat que la pujada de
pensions i/o sous dels treballadors.
El Grup Municipal de BABORD proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords:
Primer.- Que a partir de l’1 de gener de 2016 es deixi de cobrar el rebut de l’IBI en els llogaters
dels habitatges de Protecció oficial de les Pinedes i si es fa alguna altre promoció del mateix
estil, també.
Segon.- Per l’augment, si cal, dels rebuts mensuals de lloguer no es faci servir sempre l’ IPC,
sinó l’índex més baix entre l’augment d’IPC, Pensions i sous.
Tercer.- Revisar les despeses de manteniments i subministres de les comunitats dels habitatges
de Protecció oficial de les Pinedes, per tal que suposin un cost raonable pels llogaters.
Quart.- Que es prenguin les accions oportunes per tal que la complicada situació financera de
la SA Municipal no afecti la funció de garantia al dret a l’habitatge que desenvolupen els 57
pisos de lloguer de Les Pinedes. Avaluant entre d’altres accions la possibilitat que els pisos
passin a ser titularitat de l’ajuntament.

