CONGRÉS DE FEDERACIÓ 2017
Habitatge, Salut i Gent Gran

L’aprovació de la llei 18/2007 de Dret a l’Habitatge és un clar exponent del
compromís socialista el amb el dret a l’habitatge i la funció social de la
propietat. L’article 4 de la llei determina que el conjunt d’activitats vinculades
amb el proveïment d’habitatges destinats a polítiques socials es configuri com
un servei d’interès general per assegurar un habitatge digne i adequat per a
tots els ciutadans. No podem oblidar que CiU i PP van votar, el 2011, una
modificació d’aquesta llei en la denominada Llei Òmnibus per a l’eliminació del
lloguer forçós pels pisos desocupats en zones amb una elevada demanda
residencial. Així doncs, els socialistes del Maresme ens comprometem, des de
la nostra capacitat d’incidència política en els ajuntaments de la comarca, a
implementar projectes municipals amb l’objectiu que en els nostres municipis,
l’accés a l’habitatge sigui un dret i recuperar l’esperit de la llei 18/2007 que la
dreta va eliminar al 2011.
D’ençà l’ inici de la crisis econòmica i financera els municipis, especialment els
governats per l’esquerra, ja hem afrontat amb iniciatives polítiques i
assistencials, la gestió de la crisi de l’habitatge des de diferents fronts: evitant
desnonaments, facilitant acords entre propietaris i entitats bancàries, aportant
mesures de re allotjament per famílies que han perdut el seu habitatge o
generant borses de lloguer social, en aquest cas, amb habitatges cedits per les
entitats financeres (ja sigui negociant amb elles la seva cessió, ja sigui
imposant-los sancions) o bé incentivant la cessió per particulars mitjançant la
bonificació de l’IBI i d’altres taxes municipals.
Actualment, més enllà de la problemàtica dels deutes hipotecàries sobre
l’habitatge habitual, es fa evident la dificultat per part d’un nombre cada cop
més significatiu de famílies per a fer front al pagament del lloguer, com mostra
l’augment de les sol·licituds de prestacions per al pagament de lloguer. Aquest
augment de les necessitats socials d’habitatge conviu amb un nombre elevat
d’habitatges buits, propietat d’entitats bancàries o bé de particulars. La
incorporació dels habitatges buits a un Fons Municipals d’Habitatge de Lloguer
Social, permetria solucionar en gran part aquesta problemàtica social.
Més enllà d’això, la manca de gestió del parc d’habitatges buits ha afavorit
problemes a les comunitats de veïns ja que dificulta la gestió de la comunitat o

bé derivats de les cada cop més nombroses ocupacions problemàtiques que
produeixen nombroses queixes per alteració de la convivència
sociocomunitària, salubritat, seguretat...
Com a socialistes, posant una atenció especial a les famílies amb major
dificultat, com les monoparentals, famílies nombroses amb rendes baixes o bé
aquelles famílies amb persones que pateixen algun tipus de discapacitat,
treballarem:
 Per crear o ampliar els parcs públics d’habitatges en règim de lloguer
dels Fons Municipals d’Habitatge de Lloguer Social, ja sigui mitjançant:
o La compra d’habitatges aplicant el tempteig i retracte, o
o La incorporació d’habitatges titularitat d’entitats bancàries
procedents de llançaments o
o La recuperació d’habitatges buits propietat de grans tenidors.
 Per garantir un lloguer social que no superi el 30% dels ingressos a les
famílies amb dificultats per a mantenir el seu habitatge,
 Per la mediació amb els creditors en famílies amb sobre endeutament
per causa sobrevinguda
 Per acompanyar aquestes accions amb mesures encaminades a evitar
la segregació territorial i les situacions de marginalitat als barris o
municipis.
 Per combatre les ocupacions i, en especial, aquelles que generen
alteracions de la normal convivència
 Per facilitar la emancipació dels i les joves

Salut
És gràcies al nostre sistema sanitari, com un dels pilars de l’Estat del Benestar,
que els efectes de la crisis sobre una part important de la població no han estat
tant devastadors com ho podrien haver estat.
Però la reducció de més de 1.500 milions d’euros en els darrers sis anys ha
posat el sistema en tensió, amb disminució del nombre de professionals
metges i infermeres, administratius... precarització laboral dels professionals,
descapitalització dels centres sanitaris per manca d’inversió i increments de la
llista d’espera quirúrgica i de visites i proves.
El compromís i esforç dels treballadors i treballadores sanitàries, tot i la
retallada salarial, ha minimitzat les conseqüències de les retallades, que en
l’àmbit de l’Atenció Primària s’han situat en una disminució de pressupost del
25%.
Ens situem actualment per sota de la mitjana espanyola en despesa sanitària
per càpita.
Els socialistes ens comprometem en la defensa del Sistema Sanitari:
 Exigint un increment del pressupost per sanitat en percentatge respecte
al global del pressupost, de manera que en els propers 4 anys arribem a
una despesa anual de 1.500€ per càpita

 Exigint que es faci front a les necessitats d’inversió i renovació
tecnològica dels Centres Sanitaris
 Reclamant que s’incrementi el percentatge de despesa sanitària destinat
a l’Atenció Primària
 Exigint que es reverteixi la precarització dels treballadors de la Sanitat
 Reivindicant que s’incrementi el pressupost de Salut Pública per una
millor Promoció de la Salut i prevenció en especial en poblacions amb
indicadors socioeconòmics de major risc
Gent Gran
L’evolució demogràfica del Maresme i l’increment de l’esperança de vida
(Catalunya es situa en tercer lloc a la Unió Europea) condiciona en les properes
dècades un envelliment i sobre envelliment progressius de la població.
Derivat d’aquest envelliment demogràfic, el col·lectiu de Gent Gran és cada cop
més nombrós i té un pes específic més gran a la nostra societat.
Per tal que la qualitat de vida de les persones grans sigui la millor possible cal
contemplar polítiques que tinguin en el seu centre els programes d’envelliment
actiu, definit en 1999 per la Organització Mundial de la Salut (OMS).
L’envelliment actiu contempla una perspectiva transversal que va des de
l’educació en salut (Hàbits saludables com activitat física, alimentació,
higiene...), la participació a la societat, a la presa de decisions, a l’àmbit de la
cultura, la educació i la formació al llarg de tota la vida, així com la garantia de
la protecció social, de les prestacions econòmiques (com pensions i serveis
d’atenció a la dependència) i de l’atenció sanitària. Cal preservar la solidaritat
Inter generacional per fer-ho possible
Els socialistes ens comprometem amb la gent gran:
 Defensant els seus drets
 Lluitant contra els estigmes i estereotips social vers aquest col·lectiu
 Preservant els pilars de l’Estat del Benestar
 Fomentant programes d’envelliment actiu que permetin mantenir la
qualitat de vida al llarg dels procés d’envelliment

