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Habitatge
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.
En el Maresme històricament s’ha prioritzat la dimensió econòmica i urbanística de la política
d’habitatge en la seva dimensió de suport “a la pedra” menystenint la dimensió de política social de
suport i servei als ciutadans.
Els socialistes del Maresme defensarem la necessitat de situar l’habitatge en l’àmbit de la política
social i potenciar el servei i l’atenció a les persones així com l’orientació social de les polítiques
d’habitatge especialment en l’actual conjuntura econòmica.
Els socialistes del Maresme ens comprometen a impulsar politiques d'habitatge a nivell local, es a
dir tenim en conte la diversitat del territori i les necessitats dels municipis, defensaren l'autonomia
dels ajuntaments per definir una política d'habitatges adient, davant la política d'altres
administracions. Les polítiques d’habitatge es defineixen i s’han de definir en funció de les
necessitat i característiques dels territoris
Els municipis són absolutament diferents, amb capacitats diferents i amb recursos diferents, i amb
demandes diferents.
I s’han de tenir en compte ja no només recursos econòmics, si no demandes que a nivell social,
dependrà, del tipus de societat que cada municipi té.
En la defensa de la proximitat en les polítiques locals d’habitatge, s'ha de destacar el fet que – al ser
l’administració més propera al ciutadà – els ajuntament són els primers destinataris de les
demandes i necessitats dels ciutadans en relació a aquest i altres problemes.
Aquest fet suposa, en primer lloc, que els ajuntaments coneixen de primera mà i abans que altres
administracions les problemàtiques i demandes per part de la ciutadania. I en segon lloc, genera
una forta pressió per atendre de forma immediata aquestes demandes més enllà del marc
normatiu i competencial, en especial quan es tracta de problemàtiques emergents que no són
adequadament ateses pels recursos existents.
Aquesta pressió hauria estat una de les principals raons que explica la implicació dels ajuntaments
en matèria d’habitatge durant els darrers anys de la crisi.

Si be es cert, que l'actual marc competencial de les polítiques d’habitatge així com el propi del
règim local condiciona el desenvolupament de les polítiques locals d’habitatge; en termes generals
hi ha un acord en considerar que els Plans Locals d’Habitatge han estat una eina molt útil que ha
contribuït a definir una política d’habitatge pròpia més enllà de la gestió de polítiques
autonòmiques, ajustada a les necessitats dels municipis.
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:


La compra d’habitatges aplicant el tempteig i retracte, o



La incorporació d’habitatges titularitat d’entitats bancàries procedents de llançaments o



La recuperació d’habitatges buits propietat de grans tenidors.

 Per reforçar el component de política social:

 Trencar amb l’ excessiva dependència del desenvolupament urbanístic com a principal
eina per concretar la política local d’habitatge i obtenir recursos.
 Establir un finançament propi per a les polítiques locals d’habitatge i reconèixer-les com
a un servei necessari en les polítiques de benestar.
 Incorporar nous objectius i reptes com la prevenció dels desnonaments per impagament
d’hipoteques i lloguers, la vessant social de la rehabilitació, evitar processos de
marginació, allotjament de persones sense recursos, etc.
 Trencar amb l’orientació de la política cap a segments de demanda solvents, potenciant
l’atenció d’aquells grups que fins ara no accedien a les polítiques d’habitatge degut al
seu baix nivell d’ingressos
 Potenciar la transversalitat en l’atenció als problemes d’habitatge amb altres serveis del
municipi i en especial amb els serveis socials
 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 trobar solucions a les ocupacions i, en especial, aquelles que generen alteracions
de la normal convivència
 Per facilitar la emancipació dels i les joves

 Per prioritzar la intervenció sobre el parc construït
 Foment del lloguer privat per mitjà de la mobilització de l’habitatge vacant (programes
de mediació) especialment aquell en mans de les entitats financeres.
 Gestió eficient del parc d’habitatge públic del municipi.
 Potenciar les polítiques de rehabilitació per mitjà d’actuacions de caràcter pro actiu
incorporant elements com el treball amb les comunitats i el foment de la convivència.
 Per redimensionar i modernitzar les estructures existents
 Redefinició com a un instrument al servei de la política local del municipi més que no
pas de gestió subsidiària d’iniciatives d’altres
 Explorar opcions de coordinació amb altres municipis i/o amb agents privats, optar per
la compactació i transversalització de serveis.
 Adoptar una perspectiva supramunicipals

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%.
Despesa sanitària: Catalunya es troba entre les autonomies que menys despesa per habitant
van fer l'any 2013 en Sanitat. Va destinar 1.322 euros per habitant quan la mitjana estatal és de
1.357 euros, situant-se així en xifres similars a les de 2004.
Per darrera només hi ha Andalusia (1.182 euros), les Illes Balears (1.274 euros) i el País Valencià
(1.30
El pressupost per habitant previst a Catalunya per a 2016 és de 1133 €, el segon més baix
després d’Andalusia, que és de 1048€.
El pressupost més elevat és el d’Astúries amb 1587€.
En dotació de professionals Catalunya ocupa el novè lloc per metges especialistes (1,76 metges
per 1000 habitants), el desè lloc per infermers d’atenció especialitzada ( 3,07 per mil habitants),
el dotzè lloc per metges d’atenció primària (0,7 per mil habitants) i el novè lloc per infermers
d’atenció primària (0,68 per mil habitants).1 euros).
Durant 2015 la despesa farmacèutica a Catalunya ha estat de 180,5 € per persona, ocupant el
quinzè lloc de les disset comunitats.
La proporció de genèrics per total d’envasos, a Catalunya és del 51,3%, situant-se en el quart
lloc.
La opinió ciutadana a Catalunya sobre la qualitat de la prestació sanitària, obté els pitjors
resultats quasi bé en tots els paràmetres analitzats.
Ocupa l’últim lloc (amb 6 punts) de totes les comunitats en la puntuació que els ciutadans
donen a la sanitat pública en una escala del 0 al 10.
Quan es pregunta sobre el funcionament de la sanitat, el percentatge de persones que
responen bé o bastant bé només és del 52%, quedant en penúltim lloc.

Llistes d’espera. El percentatge de persones que diuen que obtenen cita en Atenció Primària en
24 hores és del 26%, en catorzè lloc de totes les comunitats.
En canvi, quan es pregunta per la obtenció de cita a l’especialista en 15 dies la resposta és
positiva en el 22% dels enquestats, el que suposa el millor resultat.
Privatització sanitària. Ocupa el tercer lloc de totes les comunitats en despesa sanitària anual a
càrrec personal, amb 195€, només per darrera per darrera de Madrid (244€) i Balears (221€).
En despesa pública per contractació amb centres privats tenim la proporció més elevada de
totes les comunitats arribant a un 25,6%, molt per sobre de la resta de comunitats que es
troben entre un 3,4% (Aragó) i el 10,6% (Madrid).
Des de l’any 2009 a l’any 2016 si es té en compte un indicador que sintetitza tots els descrits
prèviament, Catalunya ocupa respectivament els llocs 5, 12, 10, 13, 11, 11, 15 i 14 (tal com es
veu a la taula següent).
Ha passat d’ocupar els primers llocs del rànking a estar entre els últims de les CCAA

Remuneració dels professionals: Catalunya és la comunitat autònoma que inverteix un
percentatge més baix de la despesa sanitària pública en la remuneració del personal, 10 punts
per sota de la mitjana espanyola.
Destina un 35,7% del total de la inversió sanitària als sous dels treballadors, xifra que ascendeix
fins el 52,8% a Castella i Lleó, el 52,6% a Navarra i el 58,8% en el cas d'Aragó.
La mitjana estatal se situa entorn al 45%.
Des del 2009, any en què va finalitzar la tendència a l'alça en despesa sanitària, la remuneració
del personal ha disminuït un 11,4%, fet palès en les mesures de contenció salarial adoptades a
partir del 2010.
Ens situem actualment per sota de la mitjana espanyola en despesa sanitària per càpita.
Davant d’aquest escenari sobre la sanitat en la nostra comunitat:
Els socialistes ens comprometem en la defensa del Sistema Sanitari i reivindiquem i proposem:
 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
Respecte al Maresme, i mirant d'assolir un tractament sanitari equitatiu a la població de la
comarca, els socialistes reivindiquen i treballaren, per:

 Una salut publica de qualitat i a l’abast de tothom (el 46% dels llits són del sector públic
davant del 56% del sector privat i concertat. I respecte al Centres sanitaris extrahospitalaris,
tan sol el 8% es de titularitat publica, el 88% es de titularitat privada.
 obtenir mes llits hospitalaris per habitant (estem a 3,2 llits x1000 hab. per sota de la mitja
de Catalunya de 4,8 llits x 1000 habitants) i
 mes recursos sanitaris pels CAP's i CUAP's de la comarca, donat el rati actual vers altres
comarques de Catalunya.
Aquesta situació de manca de recursos es ve agreujada a l'estiu, al ser-hi una comarca amb una
població flotant i estacional que estiueja als seus pobles.

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
 Fomentar l’increment de places per la gent gran en centres de dia i residències de titularitat
pùblica

