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Benlloch signa els primers cinc pisos del banc d'habitatge pont per a situacions
d'emergència...
domingo, 06 de octubre de 2019

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha signat ja la compra dels cinc primers habitatges del banc de pisos pont amb els
quals l'Ajuntament podrà donar millor resposta a situacions d'emergència social derivades de la pèrdua d'un habitatge. La
compravenda i lliurament de claus s'ha formalitzat aquest matí, amb els tres propietaris de les cinc residències
adquirides: tres de Fundació Flors, una de Caixa Rural Vila-real i una cinquena d'un propietari particular. Les tres
operacions sumen un total de 232.000 euros.
"La creació d'aquest banc d'habitatge pont social era una de les assignatures pendents d'aquest equip de govern que
més ens han dolgut. Finalment, després de molt batallar i superar moltes traves administratives i problemes, podem
formalitzar hui la compra d'aquests cinc habitatges, els primers del banc municipal de pisos pont amb el qual volem
donar una resposta més àgil i digna a les famílies que s'enfronten al drama de perdre el seu habitatge", valora Benlloch.
Els pisos pont es plantegen, d'aquesta manera, com una alternativa residencial de caràcter temporal, mentre es tramita
l'ajuda o la solució definitiva a la problemàtica concreta de cada família.
El banc d'habitatge per a emergència social arranca amb tres habitatges al carrer de Sant Joan Bosco, adquirits a la
Fundació Flors per 19.000, 24.000 i 19.000 euros, respectivament; una altra residència al carrer de Pere III, adquirida a
un particular per 62.000 euros; i un pis de la Fundació Caixa Rural Vila-real, situat a la plaça de Sant Ferran, la compra de
la qual s'ha tancat per 108.000 euros.
"Amb aquests cinc pisos, podem oferir ja un banc d'habitatge en condicions per a donar resposta als problemes
habitacionals de les famílies de manera més digna, adequada i sostenible que l'allotjament en hostals al qual hem hagut
de recórrer fins ara davant la manca de pisos de propietat municipal", valora Benlloch, qui avança la intenció de l'equip de
govern de continuar ampliant el banc amb nous pisos a mitjà termini. "Malgrat les dificultats econòmiques, gravíssimes, que
travessa el consistori, el problema de l'habitatge en situacions d'emergència social és apressant, a causa de les
condicions del mercat immobiliari actual, amb molt poca oferta de lloguer, i la manca d'alternatives per a donar resposta
a situacions imprevistes", valora Benlloch.
Durant la signatura de la compravenda, el director de Fundació Flors, Silverio Pérez, el director general de Caixa Rural
Vila-real, Manuel Cubertorer, i el tercer propietari dels pisos adquirits han entregat les claus dels habitatges a l'alcalde
de Vila-real.
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Durant la signatura de la compravenda, el director de Fundació Flors, Silverio Pérez, el director general de Caixa Rural
Vila-real, Manuel Cubertorer, i el tercer propietari dels pisos adquirits han entregat les claus dels habitatges a l'alcalde
de Vila-real.
Leer más en: http://www.vilareal.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=54053&tipo=8&nivel=1400&language=ca&co
dResi=1.
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