6

/ 7 d’abril del 2003

LA CIUTAT

La borsa d’Habitatge Jove busca
pisos de lloguer a la ciutat
Servei de mediació amb avantatges per als propietaris i per als llogaters
La borsa d’Habitatge Jove de
L’Hospitalet, que gestiona la
societat L’Hospitalet 2010
mitjançant l’Oficina dels Plans
Integrals, ha començat a treballar per cercar pisos en règim de lloguer al mercat immobiliari que després seran
oferts amb avantatges especials al públic jove.
El servei realitzarà una
tasca de mediació entre propietaris i llogaters perquè ambdues
parts en surtin beneficiades, amb
l’objectiu de facilitar l’emancipació dels joves i de dinamitzar el
mercat de lloguer.
El primer tràmit perquè la borsa funcioni és crear un banc de
dades amb pisos de lloguer. Per
a aquest motiu es difon el servei
entre els propietaris d’habitatges
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Las listas del censo electoral
se exponen del 7 al 14 de
abril en los tres edificios centrales del Ayuntamiento (Pl.
del Ayuntamiento y calles
Migdia y Girona) y en las concejalías de cada distrito para
que la ciudadanía compruebe
si sus datos son correctos para poder votar en los comicios municipales del próximo
25 de mayo.

El Ayuntamiento
estudia colaborar
con una ONG iraquí
Rana Awabbi, representante
de la ONG iraquí Al-Amal (Esperanza) visitó L’Hospitalet y
se entrevistó con el concejal
de Cooperación, Nicolás Cortés, para exponerle el proyecto de la entidad. El Ayuntamiento estudia colaborar con
Al-Amal para hacer llegar ayuda humanitaria a la población
civil y a los desplazados por
la guerra de Irak.

Sentencia para el
secuestrador del
Casal dels Àngels
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Els contractes garantiran
el cobrament de rendes i
el manteniment de la
propietat a través
d’assegurances. L’oficina
gestionarà la tramitació i
el seguiment sense costos

Las listas del censo
electoral se exponen
hasta el 14 de abril

La borsa d’habitatge busca pisos de lloguer en el mercat immobiliari

multirisc. Aquest sistema de garanties per als propietaris s’acompanyarà d’avantatges econòmics i
de seguretat jurídica per evitar
clàusules abusives per als llogaters. El servei facilitarà assessorament jurídic i gestionarà i farà un
seguiment periòdic dels contrac-

en lloguer. La borsa establirà un
sistema de garanties en el cobrament de rendes i el manteniment
de la propietat a través de pòlisses d’assegurança de caució i

tes signats sense costos per a les
parts.
Un cop es compti amb un banc
de dades d’habitatges de lloguer
es difondrà la iniciativa entre els
joves de 18 a 35 anys que busquin pis i que compleixin els requisits per beneficiar-se’n: sou

d’almenys un dels sol·licitants superior a 1,5 vegades el salari mínim interprofessional o oferir com
a aval una propietat, el valor de
la qual sigui com a mínim l’import d’un any del lloguer. Els pisos poden ser llogats per un o
més joves. # C. S .

El Juzgado de Menores de
Barcelona ha dictaminado
que el jove que secuestró a
20 alumnos del colegio Casal
dels Àngels debe pasar cinco
meses internado y dos años
en régimen abierto en los
que trabajará o estudiará en
un centro de la Generalitat y
recibirá tratamiento. En la vista por el caso se llegó a un
acuerdo de conformidad.

Facilitats perquè el jovent de
L’H pugui independitzar-se
L’Oficina de Recursos per a l’Emancipació Juvenil ja funciona
L’Ajuntament, en col·laboració amb l’Espai Jove, ha obert
l’Oficina de Recursos per a
l’Emancipació Juvenil que pretén donar una resposta personalitzada als problemes que
dificulten l’emancipació dels
joves. De moment atén a la
Biblioteca Tecla Sala. A partir
del dia 24 s’ubicarà a la Regidoria de Joventut a la Casa Modernista de la Tecla Sala (av. Josep
Tarradellas, 44).
Els serveis gratuïts que dóna
a joves de 15 a 35 anys, són: informació, orientació, assessorament, gestió, mediació i seguiment sobre habitatge, ocupació,
formació i igualtat. Pel que fa a
l’habitatge, assessora sobre compra o lloguer i sobre les condicions per accedir als pisos de lloguer de la borsa d’Habitatge Jove; respecte a l’ocupació es definiran accions que facilitin la re-
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Futura Oficina de Recursos per a l’Emancipació

cerca de treball; l’àmbit de formació agrupa estudis reglats i
L’espai dels joves a Intenet
www.espai-jove.net

formació ocupacional, entre d’altres temes, i per fomentar la igualtat col·laboren amb l’Àrea de Política Social amb mesures d’ajuda
als menys afavorits. # E. S .

Els serveis socials de Collblanc-la Torrassa s’han traslladat
a unes noves instal·lacions a la ronda de la Torrassa, 105.
En aquest espai també es troben entitats culturals com el
JIS o l’Associació d’Amics de
Nacions Unides. El nou espai
ha permès millorar la qualitat del servei amb instal·lacions més adequades, en les
quals treballen 15 professionals, treballadors socials i familiars, educadors, informadors i psicòlegs.
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