Cugat.cat / noticies
Sant Cugat disposarà d'un reglament específic per adjudicar els habitatges del fons social
Sant Cugat disposarà d'un reglament específic per a
l'adjudicació de pisos socials a persones i famílies en risc
d'habitatge. Una de les grans novetats de la mesura, que rebrà
l'aprovació inicial al ple de dilluns, és que les persones en
situació administrativa irregular també podran acollir-se. De
fet, qualsevol persona, encara que no estigui en seguiment dels
serveis socials, podrà presentar la sol·licitud a l'Ajuntament,
que farà la valoració pertinent a través d'una mesa
d'emergències. El nou reglament, amb previsió que es validi
definitivament al setembre o l'octubre, tindrà en compte
especialment situacions de violència masclista, així com la
igualtat de tracte i no discriminació.

El fons social d'habitatge, ha explicat la tinenta d'alcaldia de Drets Socials i Igualtat, Núria Gibert, "és l'últim
recurs" que té l'administració local en cas de pèrdues d'habitatge. Apunta que la posada en marxa d'aquest
reglament, que agilitzarà els tràmits i ofereix una mirada més àmplia que "abraça més situacions i
casuístiques", suposa una novetat no només per a Sant Cugat, sinó també per al país.
Gibert ha assegurat que actualment l'Ajuntament no té llista d'espera per oferir aquests pisos. En tot cas, amb
el nou reglament, creu que es produirà un increment de la demanda per a la qual "estem preparades". De fet,
recentment, després que s'hagi acordat des de l'empresa pública d'habitatge, Promusa, Sant Cugat ha passat de
reservar a aquest efecte un 15% del parc d'habitatge públic a guardar-ne un 25%.
Els vots dels 13 regidors de l'equip de govern garanteixen que el reglament rebi l'aprovació inicial per part del
ple. Després passarà a exposició pública i la intenció de l'executiu local és fer l'aprovació definitiva, a tot
estirar, a l'octubre.
El ple tindrà lloc dilluns 19 de juliol, a partir de les 16 h. La sessió serà presencial i es podrà seguir en directe
a Cugat Mèdia. Consulta aquí els detalls del plenari.
Núria Gibert: Aquestes dues novetats eixamplen la mirada d'aquesta emergència i abracen més
situacions.
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