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Façana dels pisos del carrer de Tarragona

ADIGSA sortejarà aquest divendres 13 habitatges de lloguer per a
joves situats al carrer Tarragona

Dimarts 24 de febrer de 2009

L’empresa pública ADIGSA adjudicarà el proper divendres, 27 de febrer, un total
de 13 habitatges plurifamiliars de protecció oficial en règim de lloguer per a joves, 9
d’un sol dormitori i 4 de dos dormitoris. La convocatòria, a la qual aspiren un total
de 36 sol·licitants, es resoldrà mitjançant el procediment de sorteig, després que
hagin vençut alguns dels contractes de lloguer adjudicats l’any 2003 amb l’estrena
de la promoció pública d’habitatges plurifamiliars situada al carrer Tarragona. A
l’hora de fer el sorteig no es tindrà en compte la composició de la unitat de
convivència.

 

Tots aquells aspirants que no resultin beneficiats quedaran registrats en una llista
d’espera que tindrà una vigència de dos anys i que s’utilitzarà per atorgar
directament nous habitatges en cas que ADIGSA recuperi més habitatges de lloguer
per joves.

La convocatòria per a l’adjudicació d’habitatges de lloguer per a joves del carrer
Tarragona es va obrir el març del 2008. De les 73 sol·licituds que es van presentar
inicialment, se’n van admetre 37, tot i que una va renunciar posteriorment. Els
requisits per accedir a la convocatòria establien tenir entre 18 i 35 anys, estar
empadronat a Castellar amb antiguitat mínima de 3 anys i comptar amb uns
ingressos mínims de 8.500 euros bruts anuals. Els preus dels lloguers d’aquests
pisos oscil·len entre els 200 i els 250 euros mensuals.

Castellar del Vallès compta amb 77 habitatges de protecció oficial de lloguer
distribuïts en dues promocions situades al carrer Barcelona, 86 i al carrer Tarragona,
35 i que són gestionades per Adigsa. L'Ajuntament col·labora amb aquesta empresa
pública per tal de garantir el bon funcionament de la gestió d’aquestes promocions.
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