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Una de les adjudicatàries, pocs moments després que li hagi estat assignat un dels
habitatges

S’adjudiquen deu habitatges de protecció oficial en règim de
lloguer

Divendres 18 de juliol de 2014

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha dut a terme aquest matí, a la Sala d’Actes
d’El Mirador, el sorteig per a l’adjudicació de deu habitatges de protecció oficial en
règim de lloguer situats als edificis dels carrers de Tarragona i Barcelona.

L’acte ha començat amb l’adjudicació de set pisos d’una habitació, d’entre 39,11 i
42,10 m2, que s’han sortejat entre els 37 sol·licitants que hi optaven i que tenen un
preu mensual d’entre 167,53 € i 180,34 €. A continuació, s’ha procedit a
l’adjudicació de tres habitatges de dos dormitoris, de 48,80 m2 de superfície útil i
d’un preu de 209,04 €/mes. A aquests habitatges hi optaven un total de 13 persones.

Després del sorteig, vuit dels adjudicataris han pogut visitar els pisos assignats. Els
altres dos ho faran les properes setmanes, ja que actualment s’estan fent obres en els
seus habitatges. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha anunciat que els
contractes de lloguer, que tindran una vigència de cinc anys amb opció a pròrroga,
se signaran durant aquest mes de juliol. En els casos dels pisos en obres, la signatura
dels contractes tindrà lloc al setembre.

Val a dir que els aspirants que no han resultat beneficiats d’aquesta convocatòria
han quedat registrats en una llista d’espera que tindrà una vigència de tres anys.
Aquesta llista s’utilitzarà per atorgar directament els habitatges en cas que algun
dels adjudicataris hi renunciï, i també per adjudicar-ne de nous si l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya en recupera algun durant aquest període.

L’acte, que ha estat conduït pel responsable de Registre i Adjudicacions de la
Direcció General de Promoció de l’Habitatge de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, Cristóbal Navarro, ha comptat també amb l’assistència dels tinents
d’alcalde de les Àrees de Territori i Serveis a les Persones, Aleix Canalís i Glòria
Massagué.
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