
 

  
• El CHSB comença l'any amb diferents reunions de treball    

L'any 2011 les activitats del CHSB van començar amb una reunió el dimarts 28 de gener de la Comissió 
de Seguiment de l'Ús Digne de l'Habitatge, el dimarts 8 de febrer es va realitzar la primera reunió del 
nou Grup de Treball sobre Noves Tipologies Constructives i Manteniment de l'Habitatge que va néxier 
arran de les propostes del Qüestionari i el Dimarts 15 de febrer es va realitzar la reunió de la Comissió de 
Permanent del CHSB. Alhora la Comissió Permanent va aprovar que el dilluns 11 d'abril es realitzi la 
propera Sessió Plenària del CHSB, així que ja podeu reservar la data.       

 
 

• Innovació en eficiència energètica, nova publicació del Patronat  
El Patronat Municipal de l'Habitatge (PMHB) ha editat el número 18 de la seva publicació "Qüestions 
d'Habitatge" que porta com a títol "Innovació en eficiència energètica. Experiències del Patronat 
Municipal de l'Habitatge de Barcelona". L'objectiu de la publicació, tal i com observa a la presentació el 
Delegat d'Habitatge, Antoni Sorolla, és "oferir una pinzellada del que s'està fent en el món constructiu per 
millorar la certificació energètica i reflexionar sobre quina és la posició que adopta el PMHB com a 
promotor públic". Podeu trobar la publicació aquí i accedir a la resta de números aquí 

  
 

• La Síndica de Greuges de Barcelona presenta l'Informe 2010   
El 16 de febrer la Síndica de Greuges de Barcelona va presentar l'informe sobre les queixes rebudes 
l'any 2010 on fa referència a la falta d'habitatges de lloguer social. Podeu veure l'informe de la 
Síndica aquí. Per altra banda podeu trobar el document annex al Pla d'Habitatge de Barcelona 2008 - 
2016 on es recullen els informes de la Síndica de Barcelona i el Síndic de Catalunya aquí.   

 
 

• La Secretaria d'Habitatge assumeix temporalment diferents funcions       
El 14 de febrer es va publicar al DOGC 5817 la Resolució TES/342/2011, de 8 de febrer, per la qual 
s'assignen temporalment a la persona titular de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana del 
Departament de Territori i Sostenibilitat les funcions atribuïdes a la Direcció General d'Habitatge del 
mateix Departament, a la Direcció de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, i a les direccions de 
Promoció de l'Habitatge, de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge i de Programes Socials 
d'Habitatge de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Veure la Resolució aquí 

 
 

• Pla Renova't de finestres obertures i proteccions solars   
El 4 de gener es va publicar el Pla Renova't de finestres i tancaments de l'Institut Català d'Energia 
(ICAEN) que té l'objectiu d'impulsar la substitució dels tancaments exteriors per tal de millorar l'eficiència 
energètica de les llars catalanes i reduir el consum d'energia. (més informació)   

  
 

• Jornada sobre Ciutat i Territori  
El proper 23 de març la Direcció General de Sòl i Polítiques Urbanes del Ministeri de Foment, en 
coordinació amb l'entitat pública de Sòl SEPES, posa en marxa un espai de trobada i discussió sobre 
temes urbans, amb el nom "FÒRUM DE DEBATS: CIUTAT I TERRITORI".  L'objecte d'aquest Fòrum 
consisteix en propiciar la celebració de jornades, trobades i seminaris, per servir, amb caràcter periòdic, 
de lloc de trobada, debat, difusió i presentació d'experiències i investigacions en matèries relacionades 
amb el territori, el sòl i l'urbanisme , per a responsables institucionals, tècnics i especialistes interessats. 
En ser l'aforament limitat i l'assistència gratuïta, es requereix la prèvia confirmació d'assistència a la 
següent adreça: forodedebates@vivienda.es . Podeu llegir la invitació aquí.  

 

CONSELL DE L'HABITATGE SOCIAL DE BARCELONA 

Butlletí Informatiu                            Número 26;    28 de Febrer de 2011 

http://www.pmhb.org/repdoc/62587-20110124155615.pdf
http://www.pmhb.org/publicacions.asp?gc_id=20236&id=10&subid=1&tipus=
http://www.bcn.es/sindicadegreuges/pdf/Informe-anual-2010.pdf
http://www.bcn.es/habitatge/doc/pla_hab_ann_e.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5817/11039053.pdf
http://www.plarenovat.cat/2011-finestres
mailto:forodedebates@vivienda.es
http://www.vivienda.es/es/JORNADAS/FORO_CYTET/invitacion ciudad y territorio01.pdf

