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La Paeria facilita sòl a Pardinyes per
construir 30 habitatges socials
La Cooperativa Habitatge Entorn SCCL
ha formalitzat amb la Paeria l’adquisició
d’un solar municipal del Pla Parcial SUR13 de Pardinyes, en què la societat mercantil edificarà 30 habitatges de protecció
oficial.
La parcel·la té una superfície de 1.171
m2 i un sostre potencial de 3.250 m2. Els
habitatges es destinaran a venda en
règim cooperatiu. El preu d’alineació és
de 696.526 euros.
L’Ajuntament de Lleida i la cooperativa,
del sindicat Comissions Obreres, van
signar un conveni el 14 de febrer de 2006
per acordar la construcció dels pisos de
protecció oficial del SUR-13. Aquesta
iniciativa materialitza l’acord en matèria
d’habitatge que acull el Pacte Social per
la Ciutadania.
Habitatges per a joves i gent gran
D’altra banda, el barri de Pardinyes disposarà de 44 habitatges protegits de

Els habitatges de protecció oficial s’ubicaran en aquesta zona d’expansió de Pardinyes.

lloguer, per a gent jove i persones grans,
al desembre a les parcel·les 30 i 31 del

carrer Euskadi. El bloc de pisos en construcció es troba a la zona SUR-13 del
barri i la promoció és a cura de l’empresa
Proviure Ciutat de Lleida, SL, que està
vinculada a la fundació de Caixa Catalunya. Els pisos tenen entre 45 i 60 m2,
disposen d’un o dos dormitoris i es llogaran a un preu d’entre 250 i 300 euros.
Els immobles seran accessibles a persones amb mobilitat reduïda i es construeixen d’acord amb criteris respectuosos amb el medi ambient.
Amb els 44 habitatges de Proviure, en
aquesta zona del barri de Pardinyes, la
Paeria promou en l'actualitat juntament
amb l'Incasòl, el sindicat CCOO i la Cooperativa Profont, un total de 196 habitatges de protecció oficial, 88 dels quals
en règim de lloguer. L'alcalde de Lleida,
Àngel Ros, ha assegurat que “aquests
gairebé 200 habitatges protegits que
estan en marxa ja en aquesta zona del
barri de Pardinyes mostren que l'equip
de govern compleix el seu compromís
de promoció d'habitatge protegit”.
Els potencials destinataris dels habitatges
hauran d’estar inscrits al registre de
sol·licitants de l’Oficina Local d’Habitatge
i tenir la condició de ciutadans de Lleida,
amb una antiguitat mínima d’un any en
el padró.

