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Sant Just Desvern 

COMUNICAT ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 
 
 

Esquerra proposa canviar a règim de lloguer els pisos 
encara sense adjudicar de l’Illa 2 del Mas Lluí 
 
El Grup Municipal d’Esquerra a Sant Just Desvern ha fet arribar un escrit a l’alcalde del 
municipi, Josep Perpinyà, emplaçant-lo a convocar una Junta General de l’Empresa Municipal 
d’Habitatge, PROMUNSA, durant aquest mateix mes de gener amb l’objectiu de destinar per a 
lloguer protegit els habitatges no adjudicats en propietat de la promoció de l’Illa 2 del 
Mas Llui. 
 
La proposta arriba després de constatar, amb preocupació, que malgrat haver realitzat dos 
sortejos (un l’octubre del 2007 i un altre el desembre del 2010) encara resten habitatges lliures 
en aquesta promoció provinents d’adjudicataris que, malauradament, han hagut de renunciar a 
la seva adquisició. 
 
Des d’Esquerra venim defensant durant tota l’actual legislatura que els nostres veïns i veïnes 
de Sant Just Desvern valoren molt més positivament que hi hagi més oferta de lloguer que no 
pas de compra. Els fets ens donen la raó. L’operació de lloguer que s’està portant a terme al 
carrer de les Cadenes, 6-8 del nostre municipi ha tingut molt bona acollida: 104 sol·licituds 
presentades per accedir al lloguer de 20 habitatges. 
 
A Esquerra de Sant Just som conscients de l’enorme delicadesa econòmica del moment pel 
qual passa el gruix de la nostra societat, de la situació laboral actual de precarietat i de la 
dificultat per poder accedir als préstecs hipotecaris. Situacions, entre altres, que fan difícil 
accedir a la compra d’habitatge, tot i ser protegit. Per aquesta raó proposem aquest canvi de 
règim per aquests habitatges 
 
Esquerra ha informat d’aquesta acció a la resta de Grups Municipals i als consellers de 
Promunsa. 
 
 
 
Cordialment, 
 
 
 
 
 
Sergi Seguí Esteve 
Responsable de Comunicació  
 
Sant Just Desvern, 14 de gener de 2011 


