CATÀLEG DE SERVEIS
D’acord amb l’article 3 dels Estatuts Socials, les competències i serveis de Promusa són:
HABITATGE
DE VENDA, DE LLOGUER PER A JOVES, DE LLOGUER GENERAL I DE LLOGUER PER A
LA GENT GRAN.
L’any 1989 va ser creada Promusa per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès als efectes de portar
la política d’habitatge municipal, amb l’objectiu de facilitar l’accés dels santcugatencs a
l’habitatge. Veure apartat “Activitats” del web www.promusa.cat
GESTIO URBANISTICA
Les actuacions d’edificació impliquen moltes vegades la urbanització prèvia del sector per obtenir
els solars edificables. La gestió urbanística en zones de nova expansió o en actuacions aïllades
en el sòl urbà requereixen l’execució del planejament urbanístic conjuntament amb els altres
propietaris del sector.
Aquesta execució, si és el cas, també es porta des de Promusa, que és qui gestiona el procés
reparcel·latori de les finques, la redacció dels projectes d’urbanització, la contractació i execució
de les obres d’urbanització i totes aquelles tasques administratives i de gestió pròpies per assolir
l’objectiu d’obtenir el sòl urbanitzat.
CONSTRUCCIÓ D'EQUIPAMENTS
1 mercat municipal a Mira-sol; un segon en fase de projecte a Volpelleres
2 supermercats-autoservei, a Mira-sol i Volpelleres.
Centre cívic per a la Gent Gran a la Plaça del Coll.
Biblioteca municipal Miquel Batllori.
OLH
Creada l'any 2006 per conveni entre l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i la Generalitat de
Catalunya. L’OLH facilita i informa als ciutadans de diferents temes d'habitatge i dona els serveis i
gestiona els següents tràmits:
-

Borsa de Mediació per al Lloguer Social
Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial
Masoveria Urbana
Cèdules d’habitabilitat (cita prèvia)
Assessorament Jurídic en temes d’habitatge (cita prèvia)
Serveis intermediació deutes habitatge
Ajuts per pagar el lloguer
Ajuts deutes lloguer i/o hipoteca
Ajuts rehabilitació

Veure al web www.promusa.cat, apartat “Activitats o OLH” , els serveis d’aquesta àrea.
REGULACIO I CONTROL DE L'ESTACIONAMENT DE VEHICLES AMB LIMITACIO
HORARIA A LA VIA PUBLICA I GESTIO APARCAMENTS PÚBLICS SOTERRATS
Veure al web www.promusa.cat, apartat “Activitats” , els serveis d’aquesta àrea.
COMERCIAL
Veure al web www.promusa.cat, apartat “Activitats” , l’oferta comercial i serveis.

