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L'Ajuntament signa el conveni per activar la Xarxa per al Lloguer
Social d'Habitatges

Dimecres 16 de novembre de 2005
L'Ajuntament de Castellar del Vallès és, des d'avui, membre de la Xarxa de
Mediació per al Lloguer Social d'Habitatges, una iniciativa impulsada per la
Generalitat amb l'objectiu d'incrementar l'oferta de lloguer a preus moderats, atenent
a què un dels principals problemes d'avui en dia és la dificultat d'un ampli sector de
la societat amb ingressos baixos d'accedir al seu primer habitatge. L'alcaldessa del
municipi, Montse Gatell, ha assistit aquest matí a l'acte de signatura del conveni al
Departament de Medi Ambient i Habitatge, en què també hi han assistit els alcaldes
o representants dels altres sis ajuntaments i de les dues entitats supramunicipals que
integren la Xarxa, així com el conseller de Medi Ambient i Habitatge, Salvador
Milà, el secretari d'Habitatge, Ricard Fernández Ontiveros, la directora general
d'Habitatge, Carme Trilla i el conseller delegat d'Adigsa, Miquel Bonilla. El
consistori castellarenc ja va aprovar en ple del mes d'octubre l'adhesió a aquesta
Xarxa, així com l'esborrany de conveni entre el municipi, la Direcció General
d'Habitatge i l'empresa pública Adigsa. Segons aquest conveni, que avui s'ha
ratificat amb la signatura dels alcaldes, "l'Ajuntament es compromet a crear,
mantenir i desenvolupar una borsa per al lloguer social, que anirà encarada a
persones amb rendes baixes, sobretot joves i gent gran", ha manifestat
l'alcaldessa de Castellar, Montse Gatell. Actualment, a Castellar hi ha 8.584
habitatges, dels quals a 1.367 no hi consta ningú empadronat. D'aquests últims,
alguns són segones residències i d'altres, poden ser habitatges buits, que es volen
incorporar en aquesta borsa per facilitar l'accés a l'habitatge als menors de 35 anys,
als majors de 65 i a les persones amb rendes baixes. Per això, es donaran
subvencions als propietaris que incloguin els seus habitatges buits en aquesta borsa
de lloguer, per un període mínim de 6 anys. Aquesta borsa serà gestionada per
l'Oficina Local d'Habitatge. Aquest nou servei, que es posarà en marxa en els
propers mesos, també facilitarà els tràmits per obtenir ajuts públics, oferirà
informació sobre els procediments legals en matèria d'habitatge i assessorarà sobre
temes de lloguer, compra i hipoteques. A més, realitzarà tallers sobre habitatge i
consum i programes formatius sobre la matèria.
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