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L’Ajuntament de Mollet atura un desnonament
Les gestions realitzades des de la regidoria d’Habitatge de l’Ajuntament i
la PAH de Mollet han permès aturar la subhasta d’un habitatge que estava
previst que tingués lloc ahir al migdia.
L’Ajuntament de Mollet, a través de la seva regidoria d’Habitatge es va posar
en contacte amb l’entitat financera per tal d’evitar la subhasta i posterior
desnonament al·legant dos motius principals: per una banda, que es tracta de
l’habitatge habitual d’aquesta veïna de la ciutat i la seva família i per l’altra la
situació de vulnerabilitat i possible exclusió social que aquests veïns de Mollet
patirien si es portava a terme aquesta subhasta.
L’entitat financera va tenir en compte els arguments donats des del consistori i
les gestions realitzades per part de la PAH de Mollet i, finalment, va suspendre
aquesta subhasta que hauria deixat al carrer aquesta família.
L’Ajuntament i la PAH de Mollet units per un mateix objectiu
La tasca que s’ha realitzat i ha permès aturar la subhasta és fruit de l’acord que
va signar el Consistori i la PAH de Mollet i que va ser aprovat al Ple del passat
28 d’octubre. Aquest acord recull diferents accions en tres àmbits:
desnonaments, dret a l’habitatge i ajuts socials.
Pel que fa als desnonaments, l’Ajuntament demanarà periòdicament als Jutjats
una relació dels processos judicials per desnonament que estiguin en curs al
municipi. També sol·licitarà la suspensió del processos de desnonament,
sempre que aquest recaigui sobre un habitatge únic i habitual i sempre que els
afectats puguin quedar en risc d’exclusió social. En el cas de l’execució efectiva
d’un desnonament, la policia municipal no actuarà d’ofici.
L’acord també recull diferents mesures per afavorir el reallotjament de les
persones que hagin estat desnonades o famílies en risc de exclusió social en
habitatges amb un lloguer assequible. Per aquest motiu, l’Ajuntament treballa
amb l’objectiu que els habitatges buits que estiguin en mans d’entitats
bancàries siguin posats a la Borsa de Lloguer municipal en règim d’un lloguer
social assequible.
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