
L’Oficina Local
d’Habitatge,
un servei utilitzat cada
dia per més ciutadans
Des de la seva posada en marxa, l’Oficina Local d’Habitatge atén
un important nombre de consultes per part de la ciutadania.
Assessorament jurídic pel lloguer d’un habitatge, informació sobre
ajudes econòmiques, tramitació, gestió i seguiment del contracte
d’arrendament, són algunes de les peticions més habituals. A més,
des de l’Oficina també es tramiten  assegurances de caució i multirisc
gratuïtes i en cas que sigui necesstari, es fa mediació residencial.

Més de 100 sol·licituds d’ajut al
pagament del lloguer tramitades
L’Oficina Local d’Habitatge des de la seva implantació ja ha tramitat
104 sol·licituds d’ajut al pagament de la renda de lloguer en la
convocatòria oberta pel Departament de Medi Ambient i Habitatge
de la Generalitat fins al dia 13 de juliol. D’aquestes sol·licituds 36
responen a joves menors de 35 anys, 62 a persones en condicions
especials i 6 a persones majors de 65 anys amb un contracte de
pròrroga forçosa.
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166 sol·licituds pels
habitatges socials de
lloguer al carrer Maria
Aurèlia Capmany
Al setembre es publicaran les llistes de
persones admeses

Dilluns 3 de setembre es publicarà al tauler d’anuncis de l’Oficina
d’Atenció Ciutadana (El Safareig) i  del web municipal
(www.santceloni.cat), la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos
per a poder optar al sorteig d’un habitatge protegit de lloguer al carrer
Maria Aurèlia Capmany núm. 4, de les Torres.

Els optants que figurin com a exclosos disposaran fins el dia 22 de
setembre per a esmenar la documentació aportada.

S’han presentat un total de 166 sol·licituds, un 49% de les quals
corresponen a joves, un 10% a gent gran, un 8% a gent amb
discapacitats, un 1% a entitats sense ànim de lucre i el 32% restant,
a la població en general.

Ajuts Terminis Qui ho pot demanar Informació Tramitació

Ajuts per a l’adaptació o
accessiblitat

Actuacions per l’accés a l’habitatge
i a l’interior de l’habitatge (rampes,
modificació portes, col·locació
passamans, instal·lació ascensor,
cambra de bany, cuina...)
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