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Òrgans de govern i gestió 
 
El Consorci s’estructura en els òrgans següents: 
 
De direcció i gestió 

■ Presidenta del Consorci: Meritxell Borràs i Solé 
És la consellera del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. 
Una de les seves funcions és la representació del Consorci, així com convocar i presidir 
les sessions de la Junta General i altres reunions. 
 

■ Vicepresident del Consorci: Josep Maria Montaner Martorell 
El vicepresident del Consorci és designat per l’alcalde de Barcelona. Supleix el president 
en absència d’aquest i exerceix les funcions que li delega. 

 
■ La Junta General 

La Junta General és l’òrgan de govern superior del Consorci. Es compon de dotze 
membres: el president del Consorci, el vicepresident del Consorci i deu membres, 
nomenats per les administracions consorciades, sis en representació de la Generalitat 
de Catalunya i quatre en representació de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Representants de la Generalitat de Catalunya: 
Carles Sala i Roca, Secretari d’Habitatge i Millora Urbana. 
Jaume Fornt i Paradell, Director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
Albert Toledo i Pascual, Director de Promoció de l’Habitatge. 
Francesc Damià Calvet i Valera, Director de l’Institut Català del Sòl. 
Jordi Sanuy i Aguilar, Director de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge. 
Joan Batlle i Bastardas, Director de Programes Socials de l’Habitatge. 

 
Representants de l’Ajuntament de Barcelona: 
Francisco Xavier Burón Cuadrado, Gerent d’Habitatge. 
Jordi Ayala Roqueta, Gerent de Presidència i Economia 
Xavier Olivella Echevarne, Gerent Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida 
Jordi Sánchez Masip, Gerent Institut Municipal de Serveis Socials 
 
 

■ La Comissió Permanent 
La Comissió Permanent està composta per quatre representants de la Generalitat de 
Catalunya i dos de l’Ajuntament de Barcelona, nomenats per la Junta General entre els 
membres d’aquesta. 
 
Representants de la Generalitat de Catalunya: 
Jaume Fornt i Paradell, president 
Francesc Damià Calvet i Valera 
Jordi Sanuy i Aguilar 
Albert Toledo i Pascual 
 
Representants de l’Ajuntament de Barcelona: 
Josep Maria Montaner Martorell, Vicepresident 
Francisco Xavier Burón Cuadrado 

 

http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/document.jsp?doc=7_12292.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/josep_maria_montaner_cv_cat.pdf
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/document.jsp?doc=7_12560.pdf
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/document.jsp?doc=7_12744.pdf
http://incasol.gencat.cat/web/ca/1-incasol/Transparencia-i-bon-govern/DC-Fitxa-perfil-i-trajectoria-professional.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/ca_ca_javier_buron.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/jordi_ayala_cv_cat_0.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/ins_impu_xavier_olivella_cvca-rev.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/jordi_sanchez_cv_cat.pdf
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/document.jsp?doc=7_12744.pdf
http://incasol.gencat.cat/web/ca/1-incasol/Transparencia-i-bon-govern/DC-Fitxa-perfil-i-trajectoria-professional.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/josep_maria_montaner_cv_cat.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/ca_ca_javier_buron.pdf
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La Comissió Permanent és l’òrgan que proposa a la Junta General les directrius i 
l’orientació general de les funcions del Consorci, dins els objectius estatutaris, i els plans 
generals d’actuació. En general, podem dir que la Comissió fa les propostes que després 
aprova la Junta General. 

 
 

■ Gerent del Consorci: Francisco Javier Burón Cuadrado 
El gerent és l’òrgan executiu unipersonal superior del Consorci que aplica i executa els 
acords de la Junta General i de la Comissió Permanent. 

 
■ Secretària: Imma Ribas i Algueró 

La Junta General ha de designar un secretari o secretària amb les atribucions pròpies del 
càrrec, que pot tenir la condició de membre de la Junta General o no. El secretari o 
secretària ha d’aixecar acta dels acords presos a les reunions de la Junta General i de la 
Comissió Permanent. 

 
 

Òrgans consultius i de participació 
 

■ Consell de l’Habitatge Social 
És l’instrument de participació del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, format per la 
Generalitat de Catalunya i per l’Ajuntament de Barcelona. La seva regulació es du a 
terme a través d’un reglament d’organització. 

 
 
 
Retribucions dels Òrgans de Govern 
 
El Consorci no té a càrrec dels seus pressuposts cap retribució dels integrants de la Junta 
General, de la Comissió Permanent i el Gerent del Consorci. No els hi han estat atorgades 
bestretes, ni crèdits, no s'han contret obligacions al seu favor obligacions en matèria de pensions 
ni s'han satisfet primes d'assegurances de vida de les que resultin ser beneficiaris. 
 
Les persones integrants dels Òrgans de Govern només reben les retribucions de les institucions 
a les que pertanyen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La informació s'actualitzarà a mesura que es produeixin canvis en la composició dels òrgans de govern 
Informació actualitzada a gener de 2017 

http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/ca_ca_javier_buron.pdf
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/document.jsp?doc=7_12748.pdf
http://www.bcn.cat/consorcihabitatge/ca/consell-habitatge.html

