ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL D’HABITATGE
Dia: 16 de febrer de 2022
Hora: 18h
Lloc: Sala Pau Boada de la Casa de la Vila
Assistents:
- Lourdes Sánchez López (Presidenta de la Comissió)
- Antoni Alsina Restoy (PSC)
- Isabel Téllez Ramiro (CUP)
- Albert Guasch Ribas (ERC)
- Xavier Cadafalch Boada (VeC)
- Eladio Manuel Garcia Lodeiro (Cs)
- Oriol Bertran Grimau (JxV)
Eugènia Martínez Mesa, coordinadora d’habitatge i OLH
Miquel Cartró Boada, responsable d’habitatge social, que actua com a
secretari.
ORDRE DEL DIA:
 Consell Municipal d’Habitatge
 Torn obert de paraules.
1.- Consell Municipal d’Habitatge
Es procedeix a llegir i modificar per consens la proposta de reglament del
Consell Municipal d’Habitatge.
S’acorden les següents modificacions:
CAPÍTOL II
Article 2. Funcions
Punt 1. c)
Punt de la proposta:
Proposar i participar en els convenis i programes d’actuació
concertada en matèria d’habitatge, social o de protecció oficial.
Punt modificat:
Proposar i participar en els convenis i programes d’actuació
concertada en matèria d’habitatge, social o de protecció oficial, en
altres administracions, organismes, entitats financeres o grans
tenidors.

CAPÍTOL III
Article 3
Punt de la proposta:
b) Una representació de les entitats i associacions relacionades amb
l’habitatge o de caràcter veïnal, segons s’indica a continuació:
1) Un representant del Sindicat de Llogaters amb seu al municipi.
2) Un representant dels Agents de la propietat immobiliària del municipi.
3) Tres membres, a proposta de les associacions de veïns del municipi.
Punt modificat:
b) Una representació de les entitats i associacions relacionades amb
l’habitatge o de caràcter veïnal, segons s’indica a continuació:
1. Un representant del Sindicat de Llogateres amb seu al municipi.
2. Un representant dels Agents de la propietat immobiliària del municipi.
3. Un representant de les associacions de veïns del municipi.
4. Un representant d’una entitat del tercer sector vinculat a l’habitatge
Article 4.
Punt de la proposta:
En funció dels assumptes a tractar, i a proposta de la presidència o d’un
terç dels membres del Consell amb dret a vot, poden ser invitades a
participar a les sessions i comissions de treball aquelles persones, càrrecs o
professionals que puguin aportar el seu coneixement, assessorament o
experiència. No tenen dret de vot.
Punt modificat:
En funció dels assumptes a tractar, i a proposta de la presidència o d’un
terç dels membres del Consell amb dret a vot, poden ser invitades a
participar a les sessions i comissions de treball aquelles persones, entitats,
càrrecs o professionals que puguin aportar el seu coneixement,
assessorament o experiència. No tenen dret de vot.
CAPÍTOL IV
Article 8
Afegir
3. Les reunions poden ser convocades en caràcter presencial o telemàtic.
Article 13.
Punt de la proposta:
Els vocals tenen els drets d’informació, d’accés i
documentació necessària per a complir la seva comesa.
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Punt modificat:
Els vocals tenen els drets d’informació, d’accés i consulta de la
documentació necessària per a complir la seva comesa, d’acord amb la
normativa vigent.
S’acorda preguntar als Serveis jurídics de l’Ajuntament sobre quin serà el
procediment que seguirà per a l’aprovació del reglament i la creació del
Consell.
No havent cap altre tema a tractar, s'aixeca la sessió a les 19,26h.

Vilafranca del Penedès, 16 de febrer de 2022

