Nota de premsa
Terrassa, 10 de març de 2014

L’Ajuntament de Terrassa impulsarà una campanya
perquè els afectats per desnonaments no rebutgin
les notificacions
La mesura és un acord de la Taula Local d’Habitatge Social

L’Ajuntament de Terrassa posarà en marxa una campanya per a conscienciar les
persones afectades per execucions hipotecàries o desnonaments de lloguers sobre
la importància de recollir les notificacions. Així ho va acordar la Taula Local
d'Habitatge Social a la sessió que es va celebrar el passat dijous.
La campanya, que parteix d’una proposta del Col·legi de Procuradors de Terrassa,
té com a objectiu prevenir en la mesura del possible els llançaments i facilitar els
processos d’intermediació, que convé començar com abans millor. S’ha constatat
que moltes persones refusen recollir les notificacions o les actes de comunicació en
un procés d’execució hipotecària o desnonament de lloguer, i això, lluny d’afavorirles, acaba resultant perjudicial, perquè el fet de no recollir aquest document no atura
el procés i a més, la persona afectada no pot posar en marxa una intermediació.
La Taula va acordar també crear una subcomissió per dissenyar les estratègies i
elements de comunicació de la campanya. La subcomissió estarà formada pel servei
municipal de Polítiques Socials d’Habitatge, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca,
la Cambra de la Propietat, el Col·legi de Procuradors de Terrassa i el Col·legi
d’Advocats de Terrassa.
Durant la sessió, els tècnics municipals van presentar als membres de la Taula el
seguiment de diferents accions i polítiques municipals en matèria d’habitatge i altres
informacions d’interès, com ara el pressupost municipal en els ajuts bàsics
d’emergència social, la gestió del parc públic de lloguer social i de mediació, o els
expedients sancionadors i taxa sobre la utilització anòmala d'habitatges
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