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Acta de la Reunió del Consell Municipal d’Habitatge – 08/07/2021 
 

 
Sessió: 1/2021  
Data: 8 de juliol de 2021 
Hora: 16:30 h 
Lloc: Telemàtica - Virtual 
 

 
 
Membres assistents 

 
President (Alcalde)     Jordi Ballart Pastor   
Vicepresidència primera   
(Tinenta d’alcalde Territori i Sostenibilitat)  Lluïsa Melgares  Aguirre  

 
Vocals en representació dels Grups Municipals del Consistori: 
Grup Municipal TotxTerrassa     Jordi Sender Gea (titular) 
Grup Municipal ERC     Yuri Lázaro Gimenez (titular) 

Grup Municipal PSC      Eva Candela López (titular)  

       Marc Armengol Puig (suplent) 

Grup Municipal JuntsxTerrassa     Montserrat Trullàs Escoda (titular) 

Grup Municipal Ciutadans     David Aguinaga Abad (titular) 

 

Vocals representants de Consells Sectorials i Taules: 

Consell d’Igualtat     Pendent (Consell no constituït) 

Consell Serveis Socials (antic de Benestar Social)  Dolors Lledó Alcalà (titular) 

Consell Gent Gran     Josep Antoni Sánchez de Haro (titular) 

Consell Salut       Jose Luis Charles Gracia (titular) 

Consell de Seguretat      Pendent de designar 

Taula de capacitats diverses     Jessica Diaz Font (titular) 

Consell Economia Social i Solidària   Pendent de designar 

 

Vocals representants de Col·legis professionals, cambres i gremis:  

Col·legi d’advocats     Dolors Teulé Vega (titular) 

Col·legi de procuradors     Carlos Paloma Marin (titular)  

Col·legi d’aparelladors      Bernat Navarro Gibert (titular) 

Col·legi d’arquitectes     Pendent de designar 

Col·legi d’enginyers     Francesc Figueres (en representació) 

Col·legi d’economistes      Agustí Jover Armengol (titular) 

Cambra de la propietat      Montserrat Pujals Ginebreda (titular) 

Col·legi de metges     Pendent de designar 

Col·legi d'Administradors de Finques    Pilar Gràcia (en representació) 

 

Vocals representants de les entitats i col·lectius vinculats a l’àmbit de l’habitatge: 

Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH)   Pendent de designar  

       Assisteixen membres en representació 

Aliança per la Pobresa Energètica (APE)  Pendent 

Sindicat de Llogateres      Júlia Martínez Blanco (suplent) 

Espai per a la Defensa dels Drets Humans  

i Socials de Terrassa (EDDHST)    Araceli Ortega Rodríguez (titular) 

Xarxa ALEI        Maria Rosa Sanz Ruiz (titular) 

Federació de veïns i veïnes de Terrassa (FAVT)  Cristina Valverde Molina (titular) 
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       Cinthya Ramirez Relaño (suplent) 

Agència de l’Habitatge de Catalunya   Josep Pera i Colomé (titular) 

 

Vocals representants dels serveis municipals:  

Directora de l’Àrea de Serveis Territorials i Seguretat Rosa Sanz Sánchez (titular) 

Directora de Serveis de Seguretat, Via Pública  

i Protecció Civil       Fina Fernández Fernández (suplent). 

Directora de l’Àrea Urbanisme i Sostenibilitat   Cristina Escudé Blasi (titular) 

Directora de Serveis d'Urbanisme    Marta Gómez Enrich (titular) 

Director de l’Àrea de Serveis Socials   David Garcia Gàlvez (titular)  

Director de Serveis Socials    Lucía Linuesa Junquero (titular) 

Servei d’Habitatge Social    Gràcia Escabia Ruiz (titular). 

Gerent de la Societat Municipal d’Habitatge  Lídia Guillén Simón (titular)  

SMHT       Mariona Molins Llonch (titular)  

       Mercè Castellà Rodríguez (suplent). 

Síndica de Greuges de Terrassa    Isabel Marquès Amat (titular).  

Fiscalia de l’Àrea de Terrassa  Declinen participació per idiosincràsia de 

l’organització 

Secretària del Consell Municipal d’Habitatge  Alexandra Soto Martí 
 
 

Membres excusats 

Col·legi d’enginyers     Emilio Pérez Diéguez (titular)  

 

 
Membres absents:  
Taula de Joves      Gemma Roy Negro (titular)  

Gremi de constructors     Antoni Palet Pérez (titular) 

Colectivo sin vivienda      Pilar de Dios Escribano (titular)  

       Andrés Zamora Zamora (suplent)  

 
També assisteixen 

Regidor d'Arquitectura i Urbanisme, Medi ambient  

i Sostenibilitat i Energia     Carles Caballero Peña 

Servei de qualitat democràtica    Inma Muñoz Egea 

Servei d’Habitatge Social    Eva Gallego Caurel 

Prou Barreres      Jordi Dueso Almirall 

Secretaria PSC-CP     

Serveis Informatius, Premsa i Comunicació   Francesc Simó Herrero  

       Elisabet Caro Casarramona 

       Alex Vilalta Guil 

       Koldobika Corbera Izaola 

       Laura Hernández  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
                    Àrea de Serveis Territorials i Seguretat 

Carrer Pantà, 20 – 1era planta              Tel. 93 739 70 00  
08221 TERRASSA  3 

 
Ordre del Dia 
 

1. Benvinguda de l'alcalde i obertura del nou Consell d’Habitatge 

2. Elecció de la vicepresidència i de la Comissió Permanent (candidatures) 

3. Noves sol·licituds de representants per formar part del Plenari del Consell d’Habitatge 

4. Calendari reunions Consell 2021 

5. Principals actuacions 2019-2020 

6. Planificació actuacions 2021 

7. Altres informacions d'interès 

8. Precs i preguntes 

 
 
Desenvolupament de la reunió 
 
Constitució del Consell Municipal de Seguretat. 

 
Quan són les 16:30h l’Alcalde, Jordi Ballart i Pastor, dóna la benvinguda a tots els assistents a la 
sessió constitutiva del Consell Municipal d’Habitatge de Terrassa.  
 

1.- Benvinguda i obertura del nou mandat 

El president del Consell inicia la sessió donant la benvinguda a totes les persones membres del 
CMH, així com a les convidades a aquesta sessió. 
 
Manifesta que Participació i transparència són dues de les paraules clau que han d’acompanyar el 
recorregut d’aquest consell per aconseguir unes polítiques d’habitatge que impliquin la ciutadania 
d’un nou marc de reflexió i de corresponsabilitat. El Consell, prové d’un procés participatiu, el del 
Pla Local de l’Habitatge amb entitats, ciutadania, col·legis i professionals, grups polítics i serveis 
municipals. 
 
El Consell és un èxit col·lectiu. L’habitatge és una necessitat, un dret i un element que ha de dotar 
de dignitat la vida de qualsevol persona. El Consell té un vincle directe amb la Declaració dels 
Drets Humans de Nacions Unides, però no només per la seva vinculació amb el dret a l’habitatge, 
sinó també amb el dret a la participació política o al d’expressió. 
 
Com a Consell caldrà donar veu a les diferents necessitats i posicionaments al voltant de 
l’habitatge, implicant la ciutadania i consensuant amb els principals agents de la ciutat, establint un 
diàleg entre tots els protagonistes que participen en les polítiques d’habitatge, fomentant també un 
treball interseccional amb les diferents àrees municipals. 
 
Hem de seguir sent una ciutat valenta en matèria d’habitatge. Ho hem estat i ho seguirem sent 
reclamant que es pugui limitar el preu del lloguer, defensant famílies que reben amenaces de 
desnonament o ajudant aquelles que es troben en situació de pobresa energètica o de no poder 
assumir un lloguer o una hipoteca; de forma especial, amb aquelles famílies més vulnerables, 
especialment si hi ha menors d’edat i per intentar evitar que els grans tenidors i els fons voltors 
controlin un mercat que ha de deixar d’especular amb un dret tan bàsic. 
 
Com a ciutat, Terrassa és model per a d’altres per haver estat pionera en aplicar mesures com 
l’obertura d’expedients sancionadors als bancs amb pisos buits, així com per la gestió en capítols 
que tenen a veure amb aquelles famílies en més situació de vulnerabilitat. 
 
Com a Administració pública estem obligats a garantir aquest dret. Com a ciutadans i ciutadanes, 
com a entitats, com a institucions, com a serveis i com a empreses s’ha de ser propositius i 
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proactius per, entre tots i totes, sumar i anar teixint la ciutat i la comunitat que desitgem. 
 
Finalment agraeix l’assistència i implicació de totes les persones, entitats, institucions i 
organitzacions i dona la paraula a la Vicepresidenta primera. 

La senyora Melgares agraeix l’assistència i manifesta que és un plaer constituir el Consell 
Municipal d’Habitatge que donarà l’oportunitat de treballar plegats, essent una oportunitat també 
per l’administració per explicar les accions i poder treballar en les comissions del consell temes 
d’interès. Fa molts anys que es treballa amb polítiques d’urgència i ara és el moment de fer 
polítiques estructurals essent el Pla Local d’Habitatge el full de ruta. L’Estat i la Generalitat estan 
preparant Decrets-Llei que ajudaran a solucionar els temes urgents d’habitatge. 

Exposa l’estructura d’aquesta primera sessió de constitució del Consell Municipal d’Habitatge, 
dóna per constituït el Consell i passa la paraula a la Secretària del Consell per tal que doni lectura 
del Decret 10800/2021 de data 16 de juny de 2021 de composició del Consell Municipal 
d’Habitatge de Terrassa.  

La composició de Consell és la d’una Presidència que li correspon a l’alcalde; una vicepresidència 
primera que correspon a la tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat i una vicepresidència segona, 
que es tractarà en el punt 2 de l’ordre del dia, la qual haurà de ser escollida entre les persones que 
formen el Consell, a excepció de les que representen els grups polítics i serveis municipals; i uns 
vocals representants dels grups municipals del Consistori; dels Consells sectorials i Taules; dels 
Col·legis professionals; cambres i gremis; entitats i col·lectius vinculats a l’àmbit de l’habitatge; a 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya; als serveis municipals; la Fiscalia; i la Síndica de greuges 
de Terrassa en qualitat d’observadora. 
 
Tot seguit, pren la paraula la vicepresidenta primera i dona per constituït oficialment el Consell 
Municipal d'Habitatge de Terrassa i dona pas al segon punt de l’ordre del dia. 
 

 
2.-  Elecció de la vicepresidència segona i de la Comissió Permanent (candidatures) 
 
La vicepresidenta primera, senyora Lluïsa Melgares dona la paraula a la Secretària del Consell per 
a que expliqui els òrgans del Consell i de quina forma han de procedir per presentar les 
candidatures 
 
La senyora Alexandra Soto explica les funcions i el procediment per la presentació de 
candidatures. El Plenari és l’òrgan principal del Consell i es reunirà dos cops l’any en sessió 
ordinària. La comissió permanent estarà formada per un màxim de 20 membres d’entre el Plenari i 
es reunirà 4 vegades a l’any. 
 
Cal escollir la Vicepresidència Segona del Plenari del CMH i els i les membres de la Comissió 
Permanent. 
 
L’Article 9 del Reglament especifica les atribucions de les VICEPRESIDÈNCIES, que són 
“col·laborar amb la Presidència del Consell en l’exercici de les seves funcions i substituir, amb 
caràcter accidental, la Presidència en cas d’absència o malaltia, mentre l’Alcaldia no nomeni la 
nova Presidència, si és el cas”. 
 
L’elecció de la vicepresidència segona, i tal com contem-pla l’Article 6.3 del Reglament «La 
Vicepresidència segona serà elegida entre els i les membres que formin part del Plenari del 
Consell i quedaran excloses de l’elecció les persones representants dels grups polítics i dels 
serveis municipals». L’elecció, per tant, s’ha de dur a terme un cop constituït el Consell i entre les 
propostes que realitzeu des de les vostres vocalies. 
  
L’article 11 del Reglament contempla un altre òrgan de treball, la COMISSIÓ PERMANENT. 
Aquest farà “el seguiment de les accions que es desenvolupin en el marc d’aquest òrgan. Estarà 
formada per un màxim de 20 persones escollides entre les integrants dels Plenari, respectant la 
diversitat i proporció de la seva composició”. Es reunirà un mínim de 4 vegades l’any i tindrà el 
suport de la Secretaria i de la representació tècnica del Consell.  
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Les funcions de la COMISSIÓ PERMANENT són: 

• Fer el seguiment de plans, estudis, informes i dictàmens en matèria d’habitatge en procés 
d’elaboració. 

• Coordinar l’activitat de les comissions de treball, els ponències i els grups de treball del 
CMH. 

• Proposar l’ampliació de membres del Plenari del CMH o la incorporació de nous 
organismes, entitats o persones i sotmetre-la al Plenari del CMH per la seva aprovació 

 
Seguidament exposa l’esquema de la composició de la Comissió permanent i indica que les 
candidatures s’han de presentar abans del dia 10 de setembre al correu 
consellmunicipalhabitatge@terrassa.cat, indicant nom i cognom; a què es presenta 
(vicepresidència segona o Comissió permanent) i breu exposició de les motivacions per a la 
candidatura. 

 

ESQUEMA POSSIBLE COMPOSICIÓ COMISSIÓ PERMANENT: 

EIXOS COMPOSICIÓ Nº PLENARI Nº MEMBRES APROX. 

COMISSIÓ PERMANENT 

Presidència – Vicepresidència 2 1 

Grups Polítics 5 5 

Consells Sectorials i Taules 7 3-5 

Professional 10 3-5 

Entitats i col·lectius 7 3-5 

Agència de l’Habitatge de 

Catalunya 

1 1 

Serveis Municipals 8 4 

Síndica 1 - 

Ciutadania - - 

TOTAL 40 (i més) 20 (màxim) 

 

La vicepresidenta primera dona pas al tercer punt: 

 

 

3.-Noves sol·licituds de representants per formar part del Plenari del Consell d’Habitatge 

 
La senyora Lluïsa Melgares explica que les Entitats que han presentat sol·licitud per formar part 
del Plenari del CMH i atenent que compleixen els requisits formals establerts al Reglament, es pot 
procedir a la valoració/votació de la seva incorporació com a membres del Plenari del CMH. 
 
Només hi ha una entitat que compleix els requisits formals, representada pel senyor Jordi Dueso, i 
és l’entitat Prou Barreres, de l’àmbit de capacitats diverses. I es proposa que la seva votació es 
faci en el xat de la sessió indicant només els vots en contra. Per unanimitat s’aprova que el senyor 
Jordi Dueso passi a ser membre del Consell. 
 
A continuació la senyora Melgares passa al quart punt de l’Ordre del dia. 
 
 
4.-Calendari reunions Consell 2021        
                                
Es proposa el calendari següent per les sessions del CMH per aquest 2021: 
PLENARI: Dimecres 6 d’Octubre de 2021  
COMISSIÓ PERMANENT: Dimecres 20 d’Octubre 2021  

mailto:consellmunicipalhabitatge@terrassa.cat
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A les 18 hores. 
 

No havent-hi comentaris en contra s’aproven aquestes dates, i es passa al cinquè punt. 
 

 
5.-Principals actuacions 2019-2020 
 
La vicepresidenta primera exposa una selecció de les actuacions més destacades, indicant que 
també es poden consultar les memòries dels serveis accessibles a la web municipal. 
 
Any 2019 a destacar: 

• Prestació de tots els serveis municipals relacionats amb l’habitatge 

• Cens d’habitatges buits a Terrassa 

• Creació de la Taula de Sensellarisme a Terrassa 

• Aprovació del Pla Local d’Habitatge al Ple Municipal el 29N i publicació al BOPB el 13D. 
 
2020 ha estat un any marcat per les accions COVID 

• Accions Urgents en motiu del Covid: 
◦ Provisió d’allotjament per atendre situacions d’emergència a albergs i hostals, i el 

desdoblament de l’Andana per a dones. 
◦ Ajuts al lloguer de l’habitatge i especial Covid, es varen tramitar 2.928 sol·licituds 
◦ Moratòries al pagament del lloguer 
◦ Diversificació i ampliació dels canals d’atenció a la ciutadania, adaptació al format 

telemàtic i online. 
◦ Suport i assessorament sobre les noves normatives Covid en habitatge durant l’estat 

d’alarma. 
◦ Continuïtat amb la prestació dels serveis de manteniment al parc públic durant tot el 

confinament per incidències urgents i imprescindibles (restabliment de subministres, 

fruites d’aigua, calderes i calefacció), 144 actuacions durant el primer estat d’alarma 
◦ Reforç dels programes de mediació, degut a l’augment d’incidències de convivència 

entre veïnatge durant el confinament. 
◦ Instal·lació urgent de comptadors provisionals d’aigua en llars vulnerables 

 

• Altres actuacions del 2020: 
◦ Carta als Grans Tenidors sol·licitant la suspensió dels processos de desnonament i 

l’aplicació del DL 37/2020. 
◦ Obertura de procediments sancionadors a Grans Tenidors per manca d’oferiment de 

lloguer social obligatori, 287 expedients. 
◦ Denuncia a l’Agència Catalana de Consum de les vulneracions de drets de consum de 

les companyies subministradores. 

◦ Lideratge de la Taula de la Pobresa Energètica al Vallès Occidental 
◦ Implementació de noves metodologies d’intervenció, creació de la “Xarxa de Suport 

Mutu entre Comunitats Veïnals” per enfortir els vincles en les persones que hi 

conviuen i prevenir l’exclusió social.  
◦ Estudi Afectació Covid en l’habitatge, revisió de les estratègies del Pla Local 

d’Habitatge per l’impacte Covid i priorització d’actuacions en el context Covid.   

 

• Del Pla Local d’Habitatge, es varen considerar prioritàries les actuacions: 
◦ Perspectiva enfocada a la centralitat de la persona i la vida 

▪ Acompanyament sociolaboral a persones residents al parc públic 
◦ La col·laboració público-comunitària 
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▪ Altres Formes d’Accés a l’Habitatge: Masoveria urbana (2 projectes en curs) i 

Diagnòstic projectes de Cooperatives d’Habitatge (2 projectes) 
▪ Constituir el Consell Municipal d’habitatge (Executat) 

 

◦ La rehabilitació del parc d’habitatges 
▪ Adaptació de l’interior dels habitatges per persones amb mobilitat reduïda 

(executat en  12 habitatges) 
▪ Estudi per la Declaració d’una Àrea de Rehabilitació 

 

◦ L’ampliació del parc d’habitatge públic i de lloguer assequible: 
▪ Compra d’habitatge per dret de tanteig i retracte i per acord amb entitats 

financeres (en curs), 234 habitatges entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 

la Societat Municipal d’Habitatge Terrassa. 
▪ Declaració d’Àrea de Mercat Tens de l’habitatge a Terrassa (en curs) 

Promoció d’habitatge 
▪ Elaboració de plecs tècnics per dret de superfície per HPO de lloguer assequible 

(en estudi per Can Colomer i Casa Germain) 
▪ Revisió projectes d’habitatge dotacional en clau d’AT i estudi de viabilitat (en curs 

per Sant Pere Nord, Avinguda Barcelona, Cisterna i Sant Francesc) 

Captació d’habitatge del parc privat per a programes socials 
▪ Borsa de mediació per el Lloguer Social 
▪ Programa Reallotgem 
▪ Negociació de convenis per la cessió d’habitatges amb Grans Tenidors 

 

◦ Erradicació del sensellarisme i de l'emergència habitacional  
▪ Implementació del Programa Housing First, adreçat a persones sense llar 

(executat i en curs) 
▪ Creació de dispositius d’allotjament temporal (en curs) i assignació d’habitatges a 

programes d’emergència (en curs) 
▪ Acords per la regularització i oferiment de lloguer social, mediació amb grans 

tenidors (el Tribunal Constitucional va suspendre l’obligatorietat de la mesura el 

Febrer de 2021) 

 
La vicepresidenta primera segueix amb l’ordre del dia i passa al punt sis. 
 
 
6.-Planificació actuacions 2021                  
 

D’entre les actuacions en curs i les previstes per aquest any, es senyalen: 
 

• Continuïtat amb la prestació de tots els serveis municipals d’habitatge 

• Continuïtat amb les actuacions descrites al 2020 
◦ Ampliació parc públic i de lloguer assequible 
◦ Programes d’accés a l’habitatge i d’emergència habitacional 
◦ Rehabilitació del parc d’habitatges 

• Actuacions dirigides a la modificació puntual del POUM per generar reserves d’HPO (en 

redacció) 

• Modificació del POUM pel canvi d’ús de local a habitatge per generar habitatge accessible 

i d’HPO (en curs) 

• Redacció i aplicació de nous protocols referents a 
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◦ L’actuació davant les ocupacions d’habitatge sense títol habilitant 
◦ L’actuació davant els processos de desnonament 
◦ Revisió del Reglament de Mesa d’Emergència 

• Formalització d’una Comissió d’Ocupacions  

• Ampliació de l’aplicació de la Llei 11/2020 amb la Declaració de Terrassa com a Àrea de 

Mercat Tens de l’Habitatge 

• Dinamització dels locals de la SMHT per a impulsar l’economia local i social 
◦ Punt local d'eficiència energètica i rehabilitació de Terrassa 
◦ Millora de l’eficiència energètica als locals de la SMHT 
◦ Prova pilot d’autoconsum energètic en comunitats de propietaris 

• Arranjament d’habitatges del parc públic per millorar-ne l’accessibilitat 

• Consolidar els canals digitals d’atenció a la ciutadania 

 
La vicepresidenta primera, dóna pas a la gerent de la SMHT, la senyora Lídia Guillen Simón, per a 

què exposi el punt set. 

 
 

7.-Altres informacions d'interès                                       
 
La senyora Lídia Guillen informa que el mes de setembre s’obrirà al portal de transparència, la 

consulta prèvia a la elaboració de la modificació del Reglament de la Mesa d’Emergència per a 

què es puguin fer aportacions. 
 

Avança una proposta de Grups de Treball segons els grups d’interès, que recullin i agrupin els 

interessos i visions del conjunt de la ciutadania enfocats en tres eixos: 

• Eix Interseccional: per treballar des dels diferents eixos de desigualtat de la població en 

relació a l’habitatge. 

• Eix Professional: per treballar amb els agents que intervenen en el sector de l’habitatge  

• Eix Social: per treballar amb les entitats que es mobilitzen pels drets de les persones i 

especialment en les situacions més vulnerables.  
 

Convida als participants a que formulin les seves propostes i els felicita per formar part del Consell 

perquè el procés participatiu del PLH va ser un procés important i s’estan desenvolupant els 

objectius que es van plantejar. Comenta també que Terrassa, tot i tenir problemes d’habitatge molt 

importants, té persones molt compromeses i que és la ciutat amb la borsa d’habitatge més gran de 

Catalunya. 
 

La senyora Melgares dóna la paraula al regidor d'Urbanisme i Sostenibilitat, senyor Carles 

Caballero, el qual manifesta que s’estan preparant els documents de la proposta de modificació 

puntual del POUM de reserva d’habitatge protegit al conjunt de la ciutat, i s’està pendent de 

l’entrada en vigor del Decret de la Generalitat, que es preveu a finals d’any, que canviarà la zona 

de preus taxats d’habitatge de Terrassa passant de la zona A a la zona B. Un cop entri en vigor el 

Decret es portarà l’expedient a aprovació del Ple amb els preus corresponents. 
 

La senyora Melgares dóna pas al punt corresponent a Precs i Preguntes. 
 

 
8.- Precs i preguntes 
 
El senyor Josep Pera demana la paraula i es posa a disposició per formar part de la Comissió 

Permanent, els grups de treball i el Plenari en nom de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
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La senyora Melgares, tinenta d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, agraeix la seva predisposició. 

 
El senyor Agustí Jové demana la paraula i agraeix que hagin convidat al Col·legi d’Economistes. 

Manifesta que el tema és transversal i necessita de les aportacions de tothom. Sol·licita algun 

document de diagnosi dels problemes d’habitatge de Terrassa; les accions dutes a terme i els 

compromisos en matèria d’habitatge que l’Ajuntament té per aquest i els propers anys. 
La senyora Melgares respon que prenem nota i els ho farem arribar. 

 
El senyor Pepe Sánchez representant del Consell Municipal de la Gent Gran i manifesta que un 

problema que els preocupa molt són els habitatges tutelats, competència municipal, que hi ha 267 

persones en llista d’espera i que hi ha un projecte realitzat l’any 2009 que voldrien que es tirés 

endavant.  
La senyora Melgares li respon que es pren nota de l’aportació. 

 
El senyor Jordi Dueso demana la paraula i agraeix que se’l hagi acceptat en aquesta Comissió i 

felicita que estigui formada per entitats tant diverses i plurals amb un objectiu comú que és garantir 

l’habitatge en condicions dignes i accessibles. Demana saber quants habitatges públics tenim i 

quins barems i/o protocol i seguiment hi ha per part de Serveis Socials en l’atenció de persones 

precaritzades. Informació necessària per tal de donar suport i defensar el dret a l’habitatge de 

tothom.  
La senyora Melgares recorda que s’ha dit que es proporcionaran documents que es considerin 

bàsics i  si hi ha altres demandes es poden dirigir a la bústia del Consell. Recorda que aquesta era 

una reunió de constitució i per això només s’han anunciat els temes. 

 
La senyora Dolors Teulé, representant del Col·legi d’Advocats, demana la paraula i també agraint 

la constitució del Consell d’Habitatge on hi ha representades tantes entitats i col·legis que poden 

aportar el seu gra de sorra amb la problemàtica de l’habitatge. Comenta que el Servei d’orientació 

jurídica està col·lapsat amb moltes peticions per temes de desnonaments de tot tipus. Manifesta 

que és urgent una reunió. Molts desnonaments es duen a terme sense discriminar si hi ha 

persones menors. El Col·legi d’advocats a fet una petició al Jutjat per tal que es verifiqui si en els 

desnonaments hi ha persones amb situació especial de vulneració, sobretot de menors. 
Demanen una reunió urgent amb l'Ajuntament, a ser possible aquest mes de juliol, sobre aquesta 

problemàtica i que aquest comuniqui al Jutjat sobre les situacions d’aquest tipus i que no es recorri 

a mesures tan extremes com son les intervencions d’ARROS i BRIMOS. 
La senyora Melgares manifesta que la reunió és urgent i dintre del mes de juliol la programaran. 

 
Demana la paraula la senyora Cristina Valverde, representant de la FAVT. Felicita la constitució 

del Consell i s’uneix a les peticions fetes anteriorment i demana tenir informació per fer una 

radiografia a nivell de districtes i barris sobre la situació de l’habitatge. 
La senyora Araceli Ortega, representant de Espai per a la Defensa dels Drets Humans i Socials de 

Terrassa, demana la paraula i s’uneix a les manifestacions efectuades i també a que es faciliti 

l’adreça per dirigir propostes. 

 
La senyora Melgares li respon que l’adreça electrònica del Consell s’ha penjat al xat de la reunió. 
Finalitzades les intervencions, la Vicepresidenta primera recorda que abans del dia 10 de 

setembre s’han de presentar les candidatures a la vicepresidència segona i a la Comissió 

Permanent. Explica que s’ha penjat el Pla Local d’Habitatge on hi ha la composició i actuacions 

aprovades i que per qualsevol dubte el poden adreçar a la bústia del Consell. 
 

I sense cap més qüestió a tractar, es dóna per finalitzada la sessió a les 17:40h 

 


