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L’inform@tiu

Jornada informativa 
dia 16 de març, 
a les 19.00 hores.

La Cambra, en la seva voluntat d’informar i assessorar 
al soci cel·lebrarà el proper dia 16 de març, a les 19.00 
hores, al Centre Cultural de Santa Eulàlia, al carrer 
Sta. Eulàlia 60 (plaça interior), una sessió informativa 
de diferents temes d’interès pel soci i ciutadà. 

L’obertura de la sessió anirà a càrrec de la Presidenta 
Sra. Rosa María García Elosegui i els temes a tractar 
serán els següents: 

Sorteig de compromissaris 

De conformitat amb el previst en el Decret 330/1992, s’anuncia que el sorteig de compromissaris tindrà 
lloc el dia 16 de març a les 12.00 hores a les oficines de la Rbla. Just Oliveras, 62, 1er, davant el Notari de 
L’Hospitalet, D. Juan García Saez.

https://www.facebook.com/La-Cambra-de-la-Propietat-
Urbana-de-lHospitalet-1000562843389580/

Per més informació poden trucar 
a les nostres oficines als telèfons 93 337 00 02; 93 296 80 57, 

a través de mail infolh@cpulh.com o a la nostre web www.cpulh.com 
   La Cambra de la Propietat Urbana de l’Hospitalet-1000562843389580/

• Importància de la mediació i pràctiques de 
suport a les comunitats de propietaris. 

 Aquesta ponència anirà a càrrec del Sr. Oscar Negredo 
Carrillo. Coordinador del Servei de Mediació Comuni-
tària del Ajuntament de L’Hospitalet del Llobregat, amb 
el suport del Sr. Asterio Andrés, Llicenciat en dret  i Cap 
del Servei d’Administració de Comunitats de la Cambra 
de la Propietat Urbana de L’Hospitalet de Llobregat.

• Les clàusules sòl a les hipoteques. Re-
percussió de la Sentència del Tribunal 
Justícia Europeu. Qüestions pràctiques. 

 Aquest tema d’actualitat es desenvoluparà per la Sra. 
Elena López Surís, Lletrada del Departament Jurídic 
de la Cambra de la Propietat Urbana de L’Hospitalet. 

• La ITE (Inspecció Tècnica dels edificis). 
Importància del manteniment del edifici.

 Aquesta ponència anirà a càrrec del Sr. Joaquim Sala 
Gallel, Arquitecte col·laborador de la Cambra de la 
Propietat Urbana de L’Hospitalet. 

 Desprès de la sessió hi haurà torn de preguntes. 
Entrada lliure i gratuïta condicionada a l’aforament 
de la sala.

 Per assistir poden trucar i preguntar per 
 Rosa María Terol:

 Tel. 93 296.80 57 o al mail: rterol@cpulh.com 


