
 
 

REGIDORIA  D’HABITATGE DIGNE 
 

 
FEINA FETA 
 
► S’han renovat els convenis amb Sorea i Estebanell i Pahisa per eixugar deutes de 
subministraments. 
 
►S’han dut a terme mediacions amb alguns bancs per a ajudar a afrontar el pagament 
de les hipoteques, i amb particulars per al pagament dels lloguers.  
 
En col·laboració amb l'Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers, s’ha aconseguit el 
següent aquest darrer any: 
 
►De 7 consultes obertes amb anterioritat, 3 usuaris han arribat a un acord amb 
l’entitat, que s’han acabat  resolent favorablement per als usuaris. En un cas s’ha 
aconseguit una refinanciació, en l’altre una dació en pagament, i en el tercer s’ha 
solucionat un problema amb la instal·lació elèctrica de la casa, que és de lloguer social. 
De les 4 consultes restants, 2 encara estan obertes, una altra s’ha tancat per inactivitat 
de l’usuari i la darrera s’ha tancat sense resolució. 
 
De 25 consultes noves,  
 
► 14 han estat consultes sobre hipoteques. En aquest cas, 5 s’han resolt 
favorablement, 5 han estat tancades per inactivitat dels usuaris, bé per no aportar la 
documentació requerida, bé per no aportar l’autorització signada per poder realitzar 
alguna actuació.  4 resten obertes en tràmit. 
 
► Una consulta en la que es demanava assessorament sobre la clàusula Terra, s’ha 
resolt favorablement. 
 
► Encara 8 consultes més han estat sobre lloguer entre particulars. D’aquestes, 6 s’han 
resolt favorablement; un èxit si tenim en compte que en dos casos ja s’havia establert 
data de desnonament.  Una s’ha hagut de tancar sense resolució i la darrera resta 
oberta en tràmit. 
 
 ► S’ha rebut també una consulta per a la finalització del RDL, i està oberta en tràmit 
per negociació amb l’entitat bancària.  
 
► N’hi ha una altra per reclamació de deute per part de l’entitat bancària post-
subhasta, i que se li ha recomanat l’aplicació de la Llei de 2ona oportunitat. 
 
  



 
 
GESTIÓ DURANT LA COVID19 
 
► El servei de l’OFIMEH (Oficina d’Intermediació Hipotecària) ha continuat funcionant 
amb normalitat, de manera telemàtica. 
 
►La Regidoria d’Habitatge digne ha vetllat en tot moment per a garantir els serveis 
bàsics a totes les llars de BiR. 
 
► Ha col·laborat amb la Regidoria de Participació ciutadana en la campanya 
d’elaboració de mascaretes, acostant el material a les cases dels voluntaris i recollint les 
mascaretes ja elaborades per a esterilitzar-les i repartir-les posteriorment. 
 
► Ha col·laborat estretament amb la Regidoria d’Educació en el repartiment de 90 
ordinadors de les escoles El Turo, El Colomer, Institut Maria de Bell-lloc i Espai jove «La 
Cova» a les cases on els alumnes no tenien els recursos necessaris per poder fer el 
seguiment de les classes on-line. 
 
PROJECTES DE FUTUR 
 
► Negociem amb totes les companyies de subministrament per tal d'assolir uns 
convenis similars als ja signats amb Sorea i Estebanell i Pahisa. 
 
► Treballem conjuntament amb Urbanisme les modificacions puntuals del POUM 
necessàries per a generar una major oferta d’habitatge, fent especial incidència en la 
gent gran i els joves. 
 
► Actualitzem i reconvertim l’ OFIMEH adaptant-lo a les noves necessitats que van 
apareixent. 
 


