
Propostes:

-Que s'ens tingui en compte i se'ns informi-convidi a futures trobades on es tracti el 
tema d'habitatge, tant a nivell intern de l'ajuntament a qualsevol de les seves 
regidories com a trobades amb a assoc. veïnals, reunions a una taula de negociació 
amb entitats bancaries i/o finques. Via mail.

-Que facilitin la informació que els fem arribar, tríptics o anuncis amb menció de dia, 
hora i lloc de trobada del grup per mitjà de cartells a espais municipals. Desitjable 
una notícia al web municipal i que romangués el contacte en lloc visible. Interessaria 
menció a les xarxes socials com twitter i facebooks municipals com ara de l'espai 
Vianessos. 

-Realització d'un estudi de vivenda buida-deshabitada municipal. Estudiar i definir la 
possibilitat d'aplicar mesures per fomentar que aquestes passin a formar part de 
l'oferta de lloguer social municipal basant-se a la llei 18/2007, la qual ens oferim a 
estudiar plegats. Amb celeritat.

-Recopilació, posada en marxa i compliment de tots els acords aprovats en Ple 
municipal i que es tractin amb la dignitat i màxima celeritat que es mereixen evitant 
conflictes partidistes innecessaris que allarguin la seva execució. (eliminació 
plusvàlues i interessos generats arrel d'un procés d'execució hipotecària, etc)

+Agraïm que l'atenció dels casos que es puguin presentar a l'OAC siguin ràpidament 
derivats als Serveis Socials en un lloc més privat i desitgem la màxima disponibilitat 
de totes les parts implicades en poder resoldre les problemàtiques de l'habitatge es 
presentin en forma de lloguer, hipoteca o altre casuística.

Objectius:

- Creació de un espai ón els afectats puguin trobar persones amb la mateixa 
problemàtica, de manera que entenguin que no son els únics i que aunan esforços es 
pot solucionar el problema.

- Donar suport i informació a les families afectades, de manera que elles puguin 
pendre conciència de que els està pasant i com poden afrontar la situació.

- Interacció Infopah- Serveis Socials -Habitatge per tal de cobrir les necessitats 
bàsiques de les families.

- Acompanyar a les families afectades a les negociacions amb els bancs.

- Aturar els posibles llançaments.


