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Signats 20 contractes de lloguer
amb la Borsa d’Habitatge Jove
La Borsa d’Habitatge Jove,
que depèn de la Regidoria

lloguer, informació sobre
qualsevol tipus de qüestió

L’equip de govern posa en marxa les
de Joventut, ha gestionat
20 contractes de lloguer,
allotjant 40 joves, i ha atès
més de 2.500 persones per
qüestions relacionades
amb l’habitatge des que es
va posar en marxa el passat
29 de març de 2006.
El servei ofereix, a més de
la intermediació entre propietaris i joves de fins a 35
anys que busquen pis de

relacionada amb l’habitatge, com ara ajuts a la
compra i al lloguer o informació de tràmits i gestions,
entre d’altres.
La regidora de Joventut,
Montse Mínguez, ha destacat que els joves que confien en la Borsa d’Habitatge
per llogar un pis s’estalvien
fins al 25% del cost que li
comportaria el lloguer en

15
La Borsa ha atès 2.500 persones per qüestions d’habitatge i ha allotjat 40 joves.

el mercat lliure, cosa que
representa una quantitat de

2.000 euros l’any.

Habitatge

Set arrendaments a l’Oficina d’Habitatge
La Xarxa de Mediació per al Lloguer
de l'Oficina Local d'Habitatge ha propiciat l’any 2006 la signatura de set
contractes de lloguer, mentre que 68
propietaris han demanat informació
sobre el servei. El tinent d'alcalde
Francesc Pané ha presentat els resultats del 2006 d'aquest servei, que
facilita el contacte entre propietaris
de pisos de lloguer i persones que
busquen un habitatge d'aquesta modalitat.
L'Ajuntament dóna l'opció al titular
de l’habitatge de posar un pis en el

mercat de lloguer, assumeix una part
de l'arranjament de l'immoble i supervisa la formalització i les condicions
del contracte. El preu de l’arrendament és d’una mitjana d’entre 350
i 400 euros.
Fins ara s’han cedit 9 pisos per a la
gestió d’adequació i lloguer; hi ha un
pis adequat i en cerca de llogaters; 2
més en obres a punt de finalitzar i en
cerca de llogaters; 2 habitatges pendents de pressupost per a l’inici
d’execució d’obres; uns altres dos
pendents de l’informe tècnic previ a

El servei facilita el contacte llogater-arrendatari.

la contractació d’obra, i 2 més pendents de resposta per part de la propietat.

