L’Oficina Local d’Habitatge de la Paeria obre un nou termini de
recollida de sol·licituds per a 64 habitatges d’HPO
Es tracta d’habitatges que han quedat vacants de tres promocions en règim de
lloguer i una de compravenda a Pardinyes
L’Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament de Lleida obre un nou termini
recollida de sol·licituds per a tres promocions de l’Incasòl i una de
cooperativa Proviure d’habitatges de protecció oficial que se situen al barri
Pardinyes. Es tracta d’un total de 64 habitatges, dels quals 57 són en règim
lloguer i 7 en règim de compravenda.
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Els habitatges que s’ofereixen corresponen a aquells que van quedar sense
adjudicar en el seu moment en les diferents promocions. Així, s’ofereixen 28
habitatges vacants de protecció oficial, en règim de lloguer general per a
majors de 35 anys al carrer Vicent Ximenis, 5 (12 habitatges) i al carrer
Euzkadi, 2 (16 habitatges). Una altra promoció amb 29 habitatges vacants de
protecció oficial, en règim de lloguer per a joves menors de 35 anys situats a la
plaça Països Catalans; i una tercera promoció d’habitatges vacants de
protecció oficial, en règim de compravenda general al carrer Alcalde Montanya
(1 habitatge) i al carrer Alcalde Sangenís (6 habitatges). Els habitatges tenen
unes superfícies que oscil·len entre els 40 i els 60 metres quadrats, amb plaça
d’aparcament vinculada a l’habitatge. Els preus de lloguer se situen entre els
300 i els 350 € i els de venda al voltant dels 105.000 €.
L’edifici del carrer Vicent Ximenis, que ha estat construït en sòl municipal que la
Paeria va cedir a l’Incasòl, té forma d’L i és de planta soterrània, planta baixa,
més tres plantes pis. Els pisos disposen de dues habitacions, una superfície
d’entre 58 m2 i 60 m2 i plaça d’aparcament vinculada. A la planta baixa hi ha
onze habitatges amb pati comunitari d’ús exclusiu.
Els habitatges de la plaça Països Catalans, que també es van construir en un
solar municipal que la Paeria va cedir a l’Incasòl es distribueixen en dos blocs
aïllats i compten amb 55 places d’aparcament, 5 locals i 8 oficines. Els blocs
són de planta soterrània, planta baixa més sis plantes pis. A la planta soterrània
se situa l’aparcament, a la planta baixa els locals comercials, a la primera
planta les oficines i els despatxos i a la resta de plantes els habitatges.
Els habitatges de compravenda dels carrers Alcalde Montanya i Alcalde
Sangenís, disposen de dos dormitoris i una superfície útil de 59 m2 als 65 m2, a
més d’una plaça d’aparcament vinculada.
El termini per a presentar sol·licituds estarà obert de l’1 al 21 de desembre. Des
de l’Oficina Local d’Habitatge s’han enviat unes 2.500 cartes a persones que
estaven inscrites al Registre de Sol·licitants.
A més, també durant tot aquest termini, s’exposaran les llistes provisionals de
la promoció de l’Empresa Municipal d’Urbanisme situada al carrer Cavallers 1420 i dirigida a joves menors de 35 anys.

