
 
 
• Nova reunió del grup de treball sobre Execucions hipotecàries i desnonaments del 

CHSB    
 

El passat 30 de març es va reunir el Grup de Treball sobre Exclusió Social del CHSB que 
actualment treballa sobre les execucions hipotecàries i els desnonaments. La trobada tenia per 
objectiu la preparació de les reunions amb la Jutgessa Degana de Barcelona i el Tribunal 
Superior de Justícia que es realitzaran el proper mes d'abril, complint amb el mandat del darrer 
Plenari del Consell. Alhora es va informar sobre les Proposicions dels grups municipals d'ICV- 
Euia i ERC per a traslladar al Parlament de Catalunya propostes relacionades amb les 
execucions hipotecàries i també de l'acord del ple de 23 de març del Parlament de Catalunya 
per a que es continuïn tramitant les proposicions de llei a favor de poder saldar la hipoteca 
lliurant l'habitatge. Podeu llegir la noticia aquí , llegir la transcripció provisional de les 
intervencions aquí o les proposicions de ERC i ICV-Euia (pagines 4 i 5) aquí i les de SI i 
Ciutadans (pàgines 14 i 73) aquí . Alhora podeu veure un video o llegir el debat realitzat al 
Periodico de Catalunya entre el Sr. Carles Sala, Secretari General d'Habitatge de la 
Generalitat, la Sra. Ada Colau, membre de la Plataforma d'Afectats per les Hipoteques i 
l'ODESC i el Sr. Ignasi Fernàndez advocat del sector bancari aquí. Finalment a nivell estatal 
també es va informar sobre la Proposició de Llei presentada al Congrés dels Diputats a 
instancia del BNG que podeu llegir aquí .       

 
 

• Sessió Plenaria i accés a l'intranet del CHSB  
 

 A nivell de recordatori, us demanem la confirmació d'assistència (si encara no ho haveu fet) per 
a la propera Sessió Plenària del CHSB, prevista dilluns 11 d'abril a les 18:30h i que es 
realitzarà al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. Informar-vos que al llarg de la primera 
setmana d'abril us farem arribar l'enllaç i les claus per a poder accedir a la intranet del CHSB. 

  
 

• Inaugurats els equipaments de la Plaça Folch i Torres   
 

 El passat 14 de març el districte de Ciutat Vella va inaugurar divendres passat dos equipaments 
situats al complex de Reina Amàlia: el nou casal de gent gran Josep Trueta i el nou casal de 
barri Folch i Torres. El conjunt de Reina Amàlia consta també de 96 habitatges amb serveis per 
a gent gran i 31 habitatges en dret de superfície que han estat promoguts pel Patronat 
Municipal de l'Habitatge. Més informació aquí 

 
 

• Acte per informar sobre els habitatges i equipaments de Pere IV      
 

 El passat 23 de març es va realitzar un acte on el Districte de Sant Martí conjuntament amb el 
Patronat Municipal de l'Habitatge per informar als veïns de la zona dels equipaments que es 
construiran al solar comprès entre els carrers Josep Pla, Pere IV, Paraguai i Camí de Ca 
l'Isidret. El projecte preveu la construcció de 29 habitatges amb serveis per a gent gran, 54 
habitatges en dret de superfície, un casal de gent gran i un casal de barri. Més informació aquí 

 
 

• Lliuraments i sortejos d'habitatges protegits des del Departament de Territori i 
Sostenibilitat  

 El passat 14 de març, l'Agència Catalana de l'Habitatge va sortejar 10 habitatges de protecció 
oficial de lloguer a Tordera (més informació) i el 17 de març va sortejar 40 habitatges també d'HPO 
de lloguer al Callús (més informació) . Per altra banda els dies 25 i 28 de març, el Sr. Carles Sala, 
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Secretari d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat, va lliurar a les localitats de Rubí i 
Banyoles, 13 i 19 habitatges protegits de lloguer, respectivament. Podeu ampliar la informació 
de Rubí aquí i de Banyoles aqui .        

  
 

• El Consorci de l'Habitatge de Barcelona obre la convocatòria per la rehabilitació 
 

 El passat 7 de març el Consorci de l'Habitatge de Barcelona va fer pública la convocatòria de 
l’any 2011 per a la concessió de subvencions per la ciutat de Barcelona adreçades a 
comunitats de propietaris i a propietaris d’edificis d’habitatges d’ús residencial per a la 
rehabilitació d’elements comuns i a titulars d’habitatges per a la rehabilitació dels interiors amb 
l’objectiu de fomentar la rehabilitació del parc existent d’edificis i d’habitatges a Barcelona. (més 
informació) 

 
• Estadístiques del Ministeri de Foment 

 
 El passat 25 de març el Ministeri de Foment va publicar les estadístiques d'habitatge i 

rehabilitació on informa que en el quart trimestre del 2010 es van iniciar 13.849 habitatges 
lliures i es van qualificar 20.184 habitatges protegits. Alhora el número d'aprovacions inicials de 
rehabilitació va arribar als 27.729. (més informació)     
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