
 

  
  
• Es reuneix la Comissió Permanent del Consell de l'Habitatge Social de Barcelona    

 
 El dimecres 1 de juny es va reunir la Comissió Permanent del Consell de l'Habitatge Social de 

Barcelona per realitzar un repàs sobre els diferents temes tractats durant el mes de maig com les 
reunions amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i la Jutgessa Degana de Barcelona, així 
com l'activitat de la Xarxa d'Habitatges d'Inclusió de Barcelona i els darrers sortejos del Registre de 
Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial. Per altra banda el Sr. Sorolla va comentar que 
properament amb la configuració del nou Ajuntament deixarà les funcions com a Delegat 
d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona i per tant, seguint els Estatuts del CHSB, la presidència 
d'aquest òrgan de participació. En aquest sentit va agrair a tots els membres del Consell la seva 
participació i contribucions per a desenvolupar les polítiques d'habitatge a la ciutat de Barcelona i al 
seu equip, per la seva professionalitat. 

 
 

• L'avantprojecte de la Llei Òmnibus: modificacions de la Llei d'Habitatge         
 
 L’avantprojecte de Llei de simplificació, d’agilitat i reestructuració administrativa i de promoció de 

l’activitat econòmica es troba a disposició pública (text de l'avantprojecte) i fa referència a diferents 
aspectes de la Llei d'Habitatge 18/2007 (pàgina 208), els habitatges turístics (pàgina 183) o la Llei 
13/2009 de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (pàgina 121). (més info) 

 
 

• INCASÒL rep una menció en els Premis Construmat 2011   
  
 La torre de 75 habitatges que ha promogut l’Institut Català del Sòl a la Plaça Europa de l’Hospitalet 

del Llobregat ha rebut una menció del jurat dels Premis Construmat 2011 d’innovació a la construcció. 
L’edifici ha estat dissenyat per l’equip d’arquitectes Roldan + Berengué (més info)   

  
 

• Tercera visita per dinamitzar el mercat immobiliari espanyol a l'exterior  
 

 El 26 de maig, la secretària d'Estat d'Habitatge, Beatriz Corredor, va presentar a París l'evolució del 
mercat immobiliari espanyol a potencials inversors i intermediaris francesos. D'aquesta manera, 
Corredor continua la ronda informativa internacional que el ministre de Foment, José Blanco, va iniciar 
a principis de mes a Londres i Amsterdam. A les pròximes setmanes la gira informativa, que compta 
amb la col·laboració de la societat estatal Invest in Spain, arribarà també a Alemanya, Suècia i 
Rússia. (més info) 

 
 

• El Ministre de Foment inaugura el SIMA 
 

 El 2 de juny el Ministre de Foment, Jose Blanco, va assistir a l'acte d'inauguració (llegir intervenció) del 
Saló Immobiliari de Madrid (SIMA). La SPA i Sepes participen en aquesta edició amb un estand en el 
qual els ciutadans/es es podran informar de les ajudes a l'habitatge que ofereix el Ministeri de Foment 
i de les actuacions que desenvolupa Sepes i els productes de gestió integral del lloguer que la 
Sociedad Publica del Alquiler ofereix a propietaris i llogaters. (més info) 
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http://www20.gencat.cat/docs/Departament_de_la_Presidencia/Departament/avantprojecte_llei_simplificacio.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/Departament-de-la-Presidencia/menuitem.7b6b6ed90c92ef316d740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=20515a196c3e1210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=20515a196c3e1210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/incasol/menuitem.d2ebfe8dd9646909763cc110b0c0e1a0/?vgnextoid=f90570676617d110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f90570676617d110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=60869ac347d00310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD%20
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/09D8FCAF-92C8-4F83-AD4E-801E7CA3F77E/102627/11052601.pdf
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/344590DB-A2F5-4CA6-8488-3682A3365503/102871/11060201Intervenci�nministrodeFomentoSIMA.pdf
http://www.simaexpo.com/

