
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, acompanyat dels tinents d’alcalde, Marta Camps i Josep 
Presseguer, ha presidit l’acte de lliurament de les claus als adjudicataris de 7 pisos de lloguer 
al Centre Històric i Sucs. En concret, es tracta de 3 habitatges del carrer Cavallers 14-20, 1 
habitatge del carrer Cavallers 27-29, 2 habitatges del carrer Cavallers 39-41-43, així com una 
casa del carrer Ponent de Sucs.

Els habitatges del Centre Històric tenen entre 1 i 3 habitacions i les superfícies oscil·len entre 
els 35 i els 67 metres quadrats amb un preu de lloguer que va entre els 115 i els 240 euros 
aproximadament. Pel que fa a la casa de Sucs, té una superfície de 122 metres quadrats, tres 
dormitoris i el preu de lloguer és d’uns 400 euros.

En total, en aquest sorteig públic celebrat fa uns dies es van admetre admès 42 sol·licituds per 
optar a un d’aquests habitatges. Les persones sol·licitants admeses que no han resultat 
adjudicatàries formaran part de la llista d’espera de la promoció, que s’ha ordenat per sorteig. 
La llista d’espera tindrà una vigència de 2 anys i servirà per cobrir les baixes que es puguin 
produir, primer entre les persones adjudicatàries seleccionades i després entre qualsevol 
promoció qualificada de lloguer del municipi de Lleida. Les persones que figurin a la llista 
d’espera hauran de continuar complint els requisits d’accés en el moment en què siguin cridats 
per a l’adjudicació
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El paer en cap, Àngel Ros, ha presidit l’acte d’ent rega de claus als adjudicataris dels habitatges, qu e corresponen a 
diferents promocions de l’Empresa Municipal d’Urban isme
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Cal afegir que l’Empresa Municipal d’Urbanisme està en procés d'adjudicar 10 habitatges més, 
en concret, els 8 pisos que es van construir a l’edifici annex de l’antic Convent de Santa Clara 
(carrer Nou núm. 3) i dos més al carrer Lluís Besa, 8.
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