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Sessió 10 de la CPJ

La sessió de la Comissió de Polítiques de Joventut (CPJ) s’obre a un quart de quatre 

de la tarda i quatre minuts. Presideix Joan Giner Miguélez, acompanyat del vicepresident, 

Carles Castillo Rosique, i del secretari en funcions, Jordi-Miquel Sendra Vellvè. Assisteix la 

Mesa el lletrat Miquel Lluís Palomares Amat.

Hi són presents els diputats Montserrat Fornells i Solé, Gerard Gómez del Moral i Fuster 

i Jordi Munell i Garcia, pel G. P. de Junts pel Sí; David Mejía Ayra i Sergio Sanz Jiménez, pel 

G. P. de Ciutadans, i Pol Gibert Horcas, pel G. P. Socialista.

També hi són presents els membres de la comissió Ferran Estruch i Torrents, Marta 

Giménez Arcusa, Laia Hernández Cisa, Gabino Martínez Muñoz, David Martínez Raventós, 

Pol Mena Gironès, Arnau Ramírez Carner, Oriol Recasens Benito i Magí Senserrich i Guitart.

Assisteix a aquesta sessió la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habi-

tatge, Meritxell Borràs i Solé, acompanyada del secretari d’Habitatge i Millora Urbana, Carles 

Sala i Roca, i del director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Jaume Fornt i Paradell.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Sessió informativa de la Comissió de Polítiques de Joventut amb la conselle-

ra de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a informar sobre les polítiques 

d’habitatge dirigides als joves (tram. 355-00048/11). Comissió de Polítiques de Joventut. 

Sessió informativa.

El president

Donem per oberta la Comissió de Polítiques de Joventut. 
Primer de tot, donar la benvinguda a la gent que ens acompanya. En primer lloc, 

al Ferran Estruch, de l’associació de municipis; del consell nacional, els companys 
Oriol Recasens, Pol Mena, Laia Hernández... (Algú diu: «Magí.») I Magí? (Veus de 
fons.) Magí Senserrich. (Veus de fons.) També –també– tots som companys, aquí. 
(Rialles.) Per part de Junts pel Sí, David Martínez –per aquí–; Arnau Ramírez, per 
part del Grup Socialista; Gabino Martínez, per part de Catalunya Sí que es Pot; 
Marta Giménez, per part del Partit Popular –està per allà–, i per part de la CUP..., 
avui no tenim aquí la CUP? (Veus de fons.) Quan vingui, el saludarem. 

Sessió informativa amb la consellera de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge per a informar sobre les polítiques d’habitatge 
dirigides als joves

355-00048/11

Doncs, bé, el punt de l’ordre del dia és la compareixença de la consellera Merit-
xell Borràs per explicar les polítiques d’habitatge en matèria de joventut. Té un 
temps de trenta minuts. Si un cas, la comissió serà com sempre, intervindrà la con-
sellera per trenta minuts. Pot cedir la paraula als seus acompanyants, si així ho 
desitja. Llavors, intervindran els grups parlamentaris, i, per últim, intervindran el 
consell nacional i l’Associació Catalana de Municipis. Després hi haurà un torn de 
rèplica i, si voleu, podem obrir un altre torn amb un temps encara més reduït. 

Us sembla bé que les rèpliques siguin de deu minuts? (Pausa.) O cinc minuts? 
(Veus de fons.) Podeu fer assentiment. Indiferent? (Veus de fons.) Fem cinc, deu mi-
nuts. Serem benvolents amb el temps, si no és que us passeu i, llavors, ens tornarem 
metòdics. Per tant, res més. Passem la paraula a la consellera. Consellera...

La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 
(Meritxell Borràs i Solé)

Moltes gràcies, president i membres de la Mesa. Senyores i senyors diputats, 
també els diferents representants de les entitats –de les entitats o representants de 
joves d’algunes entitats–, als quals, doncs, vinc a informar sobre les polítiques d’ha-
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bitatge dirigides als joves. Com veuen, compareixo acompanyada pel Carles Sala, 
que és el secretari d’Habitatge i Millora Urbana, així com del senyor Jaume Fornt, 
director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. I també, a la sala, ens acompa-
nyen, doncs, diferents persones del departament, que lògicament hi col·laborem es-
tretament. 

En primer lloc, els vull agrair l’oportunitat del fet de poder venir aquí, al Parla-
ment, a explicar quines són les actuacions que des del Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge realitzem tenint com a objectiu la població 
jove al nostre país. I, concretament, vostès em demanaven per les polítiques d’ha-
bitatge.

Expliquen que l’objectiu... –si m’ho permeten, iniciaré parlant d’un tema que no 
és estrictament del departament, però jo crec que ens emmarca, una mica, en la rea-
litat que vivim–, diuen que l’objectiu de cada generació és deixar un món millor a 
la generació següent. Un món que tingui més oportunitats per viure millor. I l’ame-
naça que tenim a sobre, la nostra generació, és que potser serem la primera que no 
podrem complir amb aquest deure, podríem dir. I això és una gran responsabilitat, i 
hem de fer tot allò que estigui a la nostra mà per capgirar-ho, perquè aquesta pseu-
doprofecia, per dir-ho d’alguna manera, doncs, no sigui una realitat. 

Tot just estem sortint d’una greu crisi, aquella que alguns economistes ens van 
dir que era la tempesta perfecta, i que han estat, doncs, uns anys molt durs –molt 
durs–, on famílies, empreses i administracions hem vist com ens empobríem o que 
constatàvem que érem menys rics del que ens crèiem. I, per tant, també hem vist 
com la igualtat d’oportunitats, el nostre estat del benestar, ha estat en perill. 

Les millors polítiques de joventut, sens dubte, són aquelles que asseguren, per 
una banda, una bona formació i educació a tots els joves del nostre país; aquelles 
que possibiliten obtenir una bona ocupació, i aquelles que poden assegurar, al cap i 
a la fi, un bon futur. Però això en aquests darrers anys no ha estat una feina gens fà-
cil, ans al contrari. Han estat anys que hem anat enrere, podem dir. I ara que sembla 
que ens estem recuperant d’aquesta crisi, cal dedicar, doncs, tots els nostres esforços 
a assegurar que la justícia social i la igualtat d’oportunitats entre els joves són una 
realitat. 

Hi ha qui pensa que això, fer un país com ens demanen, i al qual jo crec que te-
nim dret, per als nostres ciutadans i ciutadanes, és possible dins de l’Estat actual, 
dins de l’Estat espanyol. D’altres pensem que necessitem eines d’estat per donar la 
millor resposta a les aspiracions de la nostra ciutadania. Així ho creiem nosaltres. 

Dit això, deixeu-me fer una aproximació sobre el comentari que us feia que cor-
rem el perill de ser la primera generació que deixi un món pitjor als seus fills. Avui 
podríem parlar de sostenibilitat, de canvi climàtic... Ara tenim l’actualitat, quan 
veiem que els Estats Units es desdiuen dels compromisos de París i, en canvi, obser-
vem com la Xina pot ser just al centre, encapçalant d’aquesta manera aquesta lluita. 
I podríem parlar dels efectes de la quarta revolució digital. Però no ho faré. Em cen-
traré en allò que se’m demana, que són les polítiques d’habitatge del departament.

Una primera qüestió que vull posar en relleu és que, si fem cas al Centre Reina 
Sofia i als seus estudis sobre el desenvolupament juvenil –i com podeu endevinar es 
tracta d’una institució que no pot ser qualificada d’independentista i que, per tant, 
faci un biaix respecte als seus informes–, l’Estat espanyol es troba a la cua d’Europa 
en desenvolupament juvenil. De fet, l’Estat té la vint-i-dosena posició d’un total de 
vint-i-quatre. I aquest informe també diu que, dins l’Estat, Euskadi, Madrid i Cata-
lunya serien les regions, dintre del mateix Estat, en millor situació. Si ens comptés-
sim com un estat més, tot i no tenir la possibilitat de desenvolupar polítiques pròpies 
reals en molts àmbits, Catalunya estaria molt per sobre de molts països europeus.

Però aquestes dades no són cap tranquil·litat. En aquests moments la nostra jo-
ventut pateix, en primer lloc, una manca d’il·lusió en el futur. Molts estudis d’opinió 
i les opinions de molts sociòlegs així ho confirmen. És feina nostra capgirar, com 
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els deia, aquesta situació i demostrar-los que Catalunya és un país on un jove pot 
tenir un futur; un futur en plenitud, un futur on els joves tinguin, doncs, un paper 
destacat.

De totes les actuacions i competències que té el nostre departament, l’habitatge 
és la que afecta més directament els joves, i és l’habitatge qui, per tant, té un pes fo-
namental. Tot jove..., segur que tots vosaltres i jo, almenys jo mateixa, quan ens va 
tocar viure-ho, doncs, volíem, lògicament, emancipar-nos. Tot jove vol començar a 
escriure el seu futur amb feina, amb parella, si així ho desitja, amb un habitatge. Per 
això des de fa molts anys les administracions públiques hem desenvolupat polítiques 
d’habitatge i, més concretament, polítiques d’habitatge adreçades a joves. 

Aquestes polítiques s’han desplegat en dos grans escenaris. El primer és quan hi 
havia bonança econòmica, amb un mercat de l’habitatge que tenia uns preus molt 
elevats. I un segon escenari, quan la crisi econòmica ha colpejat fortament i el pro-
blema ja no és només que l’habitatge segueixi car, sinó que l’atur i la manca d’in-
gressos impossibiliten, en moltes ocasions, no només accedir a l’habitatge, sinó que 
hi ha el risc de perdre’l. 

Pel que fa al primer escenari, cal recordar que durant anys van ser diverses les 
administracions que van apostar per promoure habitatge públic per a joves, sobretot 
en una època, com els deia, on el preu de l’habitatge estava absolutament disparat 
dins el mercat lliure i davant de les possibilitats dels joves. Aquell model responia a 
les necessitats de resoldre les necessitats de demanda d’habitatge públic per a joves. 
Era l’època que, fins i tot, es van arribar a promoure les ARE, les àrees residencials 
estratègiques, per mobilitzar sòl urbà i fer-ne promocions d’habitatge públic dota-
cional, part del qual pensat per a persones joves. No entraré a valorar la idea de les 
ARE. Primer, perquè es tracta d’una idea que jo crec que a dia d’avui podem afir-
mar que ha quedat antiga, i que mai es va posar definitivament en pràctica. I, segon, 
perquè no tinc gens clar que fos una solució.

El segon gran escenari és el que ha marcat la darrera dècada, i del qual co-
mencem a sortir-ne a poc a poc. És el de la crisi que deixa la promoció d’habitat-
ge protegit en un segon pla, perquè el que cal és respondre a l’emergència i fer-ho 
amb recursos limitats. La situació que hem viscut en aquests darrers anys ens ha 
obligat a dedicar tots els nostres esforços a afrontar l’emergència. El problema ja no 
era accedir a un habitatge, sinó que havíem de posar l’accent per evitar de perdre’l. 
I això ha fet que no poguéssim dedicar els recursos segregats a l’emancipació dels 
joves que hauríem volgut. Ens hem abocat, així, a resoldre l’emergència. I per això 
la promoció d’habitatge protegit, també l’habitatge protegit per a joves, ha passat a 
un segon pla. 

Destaco en aquest punt que el nostre objectiu és canviar aquest escenari i obrir, 
en la mesura que la recuperació ens ho permeti, una nova etapa, que ens faci dedi-
car més recursos a mesures estructurals a llarg termini, en detriment de les mesures 
pensades per resoldre les situacions d’avui, que òbviament no podem ni volem des-
cuidar. Aquests darrers anys totes les administracions hem deixat de construir i no 
hi ha hagut noves promocions d’habitatge; això ho saben prou bé. 

Les polítiques s’han centrat a obtenir, per diferents vies, habitatges ja construïts 
per incorporar-los al parc públic d’habitatge, per exemple, amb l’aplicació del dret 
al tanteig i retracte, que ha permès adquirir sis-cents habitatges i que aquest any 
preveiem comprar-ne uns cinc-cents més, i també en mobilitzar els habitatges buits 
existents amb iniciatives com l’impost de pisos buits i els convenis amb entitats fi-
nanceres. Però sí que és obvi que els joves han estat en bona part receptors d’aquests 
ajuts d’emergència. Podem dir, per exemple, que l’any 2016 el 20 per cent dels ajuts 
al lloguer van arribar als joves, i, dels 745 habitatges lliurats per mesa d’emergència 
el 2016, 186 han estat adjudicats a joves. 

Una de les maneres de facilitar l’accés a l’habitatge és variant la forma de tinença 
dels habitatges. Pertanyem a una cultura –i això ho saben bé– on els darrers seixanta 
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anys s’ha imposat l’opció de compra com a prioritària. El nostre mercat de lloguer 
és, a dia d’avui, un mercat feble i estret, comparat amb el que passa en els països 
d’Europa en els que solem emmirallar-nos. I la resta de formes de tinença són més 
que minoritàries, pràcticament, podríem dir que són una anècdota. Però la nostra 
voluntat és reforçar aquestes opcions, i això passa per un canvi cultural i d’hàbits. 
I aquí els joves són el perfil més adequat per ajudar-nos a aconseguir-ho. Així, pro-
movem la propietat compartida i la propietat temporal, impulsades amb l’aprovació 
de la Llei 19/2015, que les incorpora al llibre cinquè del Codi civil català, o expe-
riències com la masoveria urbana, el cooperativisme o el dret de superfície, i altres 
formes de tinença que es van implantant amb èxit a alguns països de la Unió Europea. 

Per altra banda, estem treballant en reforçar el lloguer com a resposta al fet que 
hi ha molts joves que o bé no poden o bé no volen afrontar una compra d’habitat-
ge. No oblidem que ens trobem en una societat de canvis accelerats, on la mobili-
tat laboral afecta els joves i, en conseqüència, determina també el model d’accés a 
l’habitatge pel qual aposten. Per això estem treballant per fer que el lloguer sigui 
una opció real a l’hora d’emancipar-se. L’índex de referència que presentarem en els 
propers dies és una actuació en aquesta línia, així com també ho són els treballs per 
fer una llei pròpia d’arrendaments urbans, que doni més seguretat i confiança als 
llogaters i propietaris i faci per a tots plegats atractiu el lloguer. 

Amb l’establiment d’un nou marc normatiu en matèria de lloguer i la posada en 
marxa d’un instrument concret com l’índex, busquem assolir quatre objectius prin-
cipals. En primer lloc, estimular i potenciar formes d’accés a l’habitatge que tren-
quin amb l’homogeneïtat del model actual. Creiem que cal diversificar i potenciar 
diferents figures d’accés a l’habitatge, posant l’accent en el lloguer per acostar-nos 
als nivells dels països europeus de referència per a Catalunya. En segon lloc, que es 
modifiqui la percepció pública de règim de tinença a favor del lloguer com una op-
ció adequada. Hem d’acceptar que a dia d’avui cap norma ha fet atractiu el lloguer 
com una norma d’accés i tinença d’un habitatge, ni ha comportat un increment de la 
taxa de persones que hi volen viure. 

En el seu dia, la LAU, el 1964, va contribuir a congelar les rendes i va establir un 
règim de pròrroga forçosa. Això, que podia semblar positiu, va comportar la reduc-
ció de l’accés i de la construcció de nous immobles per a lloguer. Ara cal corregir 
els efectes d’aquell marc normatiu, perquè ens ha portat a tenir un mercat que, com 
deia fa uns moments, és estret quan parlem de lloguer.

En tercer lloc, necessitem cercar mecanismes legislatius que ens acostin als es-
tàndards europeus en la promoció i protecció del lloguer com un dels models bàsics 
d’accés i tinença d’habitatge per aconseguir progressivament, de forma homogènia, 
l’increment de parc fins assolir els estàndards europeus. 

Finalment, la legislació ha de respondre equilibradament a les necessitats de 
propietaris i arrendataris perquè tinguin estabilitat i protecció. L’índex, en aquest 
sentit, és un instrument que pot contribuir a avançar en aquests objectius. I l’estem 
enllestint, amb un elevat nivell de qualitat tècnica, basant la informació en elements 
significatius com l’antiguitat de l’habitatge, la superfície, l’eficiència energètica o si 
l’arrendament es produeix en mobiliari i connectant-los amb un instrument clau, 
com és el registre de fiances que té l’Incasòl.

El nostre compromís amb la població jove del nostre país ha estat i és important 
en el desplegament dels programes derivats de l’acció política del Govern de Catalu-
nya. Segurament, em deuen haver sentit a dir en més d’una ocasió, també en aquest 
mateix Parlament, que mai com ara s’havia legislat tant en habitatge i mai com ara 
s’havien destinat tants recursos a programes socials d’habitatge –personals, mate-
rials i econòmics. I aquestes actuacions tenen com a població destacada la població 
jove. Més en concret, els ajuts destinats a la població jove, en el pressupost del 2016, 
han estat els següents: més de 22 milions d’euros en prestacions per al pagament del 
lloguer; quasi 1 milió d’euros a joves usuaris de la xarxa de mediació per al lloguer 
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social; prop d’1,2 milions d’euros en ajuts a persones joves residents al parc públic 
de la Generalitat per reduir la seva quota de lloguer; 1 milió d’euros més per a ajuts 
urgents; un càlcul aproximat, tot i que és difícil l’afinament perquè la gestió va a càr-
rec de les entitats del tercer sector, però podem dir que 0,2 milions d’euros en sub-
vencions a la xarxa d’habitatges d’inclusió social, que han beneficiat persones joves.

Cal destacar que una mostra de l’atenció dels joves en matèria d’habitatge és que 
les convocatòries ordinàries d’ajuts al pagament del lloguer ara encara les tenim en 
marxa. Tenim, com a criteri de prioritat, els joves i que, fins ara, hem pogut aten-
dre totes les seves sol·licituds. Aquests dies acabem de presentar el Pla territorial 
sectorial d’habitatge; alguns de vostès en són testimonis, ho vàrem fer en el Consell 
Assessor de l’Habitatge. Aquest mateix matí l’hem presentat en el consell executiu 
i a partir de demà comença el procés d’aportacions al canal de participació ciuta-
dana obert per la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’un instrument que planteja 
les línies fonamentals per al disseny i la implementació de les polítiques públiques 
d’habitatge de futur per aportar solucions de caràcter estructural i defugir de recep-
tes a curt termini. 

En concret, el Pla territorial sectorial de l’habitatge preveu que en els pro-
pers quinze anys caldrà obtenir 235.000 habitatges destinats a polítiques socials; 
d’aquests, la majoria seran habitatges per a joves. Per això, com a Administració, te-
nim com a objectiu principal assolir els nivells necessaris de parc d’habitatge i ajuts 
per vetllar per l’accés a l’habitatge de tota la població, especialment de la més jove. 
Garantir que les noves llars que es formaran en els propers quinze anys, majorità-
riament formades per joves, puguin accedir a un habitatge digne i adequat, tenint en 
compte factors com el preu, la localització, el règim de tinença, la superfície, etcè-
tera. I com a objectius complementaris però bàsics per desenvolupar, doncs, aquest 
objectiu principal, el PTSH preveu, primer, arribar al 5 per cent de lloguer social 
dins el parc d’habitatge. I això, en aquest termini de quinze anys. 

Segon, complir l’objectiu de solidaritat urbana, és a dir, que un 15 per cent dels 
habitatges de les àrees de forta demanda siguin destinats a polítiques socials. Tercer, 
promoure un ús més eficient i social del parc d’habitatge existent. I, quart, incremen-
tar, com ja hem dit anteriorment, l’oferta de lloguer, fent-lo més atractiu i segur. Per 
això, tècnicament, el nou PTSH es desplega al voltant de previsions demogràfiques 
i estudis de demanda d’habitatge que permeten definir objectius –tant des d’un punt 
de vista quantitatiu com qualitatiu– que hauran de guiar les polítiques públiques 
d’habitatge durant els propers anys, des de les necessitats d’habitatge i els instru-
ments per cobrir-les fins a la delimitació dels municipis, incloses en les zones de re-
habilitació, de tanteig i retracte o de compliment de l’objectiu de solidaritat urbana.

Tot plegat per avançar en la línia de garantir el dret a l’habitatge als ciutadans 
del nostre país. Tot plegat per mirar més enllà i facilitar una guia clara, completa i 
exhaustiva que inspiri una de les polítiques més importants de l’acció pública, que 
és pilar per a una societat justa i de progrés. I això, aquesta planificació de futur, és 
un instrument de la política d’habitatge al servei dels joves, pensada per als joves, 
mirant més enllà del curt termini.

En aquests moments, comencem a remuntar les situacions d’aquests darrers anys. 
Ahir mateix vaig tenir l’oportunitat de lliurar les claus d’una promoció de seixan-
ta-tres habitatges per a joves que hem construït a l’Hospitalet de Llobregat. En total, 
la finca acull cinquanta-sis habitatges socials per a menors de trenta-cinc anys que 
disposaran d’un lloguer reduït durant cinc anys. Al mateix temps, també hi haurà 
una reserva de set pisos per a emergència habitacional, alhora que acull, en aquest 
cas, un casal per a gent jove i un casal per a gent gran.

Però, com deia, comencem a remuntar, i per això fa tot just quinze dies vam po-
der anunciar l’inici de promocions amb l’Incasòl, que invertirà 6,6 milions d’euros 
en la construcció de quatre noves promocions d’habitatge protegit de lloguer. Aques-
tes noves promocions s’ubicaran a municipis com el Masnou, Rubí i Barcelona, i 
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seran gestionades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Això és la mostra d’un 
compromís que l’Incasòl ha de tornar a ser un promotor de referència d’habitatge de 
lloguer per a joves allà on tenim més demanda. Un altre exemple de col·laboració 
entre l’agència d’habitatge i els ajuntaments és el cas d’Olot, on l’agència i l’ajunta-
ment hem adquirit pel dret de tanteig i retracte dos blocs de vint-i-vuit pisos, que 
s’han destinat a lloguer assequible per a joves, gent gran i famílies monoparentals. 
Aquest passat mes de desembre en vàrem lliurar les claus.

El departament que encapçalo, a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalu-
nya, manté reunions periòdiques –i vostès ho saben– amb el Consell Nacional de 
Joventut de Catalunya per tal de disposar, de compartir informacions i dades. I ho 
fem amb l’objectiu de fer que les organitzacions que representen els joves estiguin 
permanentment informades, de forma especial sobre les convocatòries d’ajuts que 
anem traient, però també perquè ens informin de quines són les seves inquietuds i 
les seves demandes. La darrera sessió es va celebrar el 27 d’abril passat i va servir 
per constatar que als joves els preocupen especialment tres dels temes que ja els he 
citat, però em deixo d’explicar-ho perquè segur que vostès mateixos ho faran millor 
que no pas jo.

Acabo per dir-los que per poder actuar en l’àmbit de l’habitatge és molt impor-
tant que els ciutadans coneguin les eines que tenim i sàpiguen que davant del seu 
problema l’Administració pot ajudar-los a trobar una solució. Per això hem volgut 
reforçar la informació al ciutadà amb la campanya «Una porta oberta a l’habitatge», 
perquè quan totes les portes es tanquen –així ho diem– la Generalitat te n’obre una. 
Darrere aquesta porta, però, hi ha moltes opcions i diversos ajuts al lloguer, pisos 
públics, ajuts d’urgència, mesa, etcètera. Per això és molt important conscienciar la 
ciutadania que, davant del problema en l’habitatge, cal acudir ràpidament a l’agència 
de l’habitatge o a les oficines locals d’habitatge o als seus serveis socials; en el cas 
dels joves, aquests es poden adreçar també a les oficines joves. 

I a més de la campanya o de la informació, complementant aquesta voluntat d’ar-
ribar al màxim de ciutadans i de facilitar la informació i els tràmits, hem posat en 
marxa una nova web d’habitatge –habitatge.gencat.cat–, que està realitzada des de 
l’òptica de l’usuari, des de l’òptica del ciutadà, que quan entra a buscar una infor-
mació o a realitzar un tràmit, doncs, li pugui ser fàcil adquirir aquesta informació 
i assessorament. Els joves catalans han de saber que poden obtenir orientació de la 
Generalitat quan decideixin que ha arribat el moment d’emancipar-se. 

I fins aquí la meva primera intervenció. I, lògicament, ara tenen vostès la paraula.

El president

Bé; moltes gràcies, consellera. Pel Grup Parlamentari de Ciutadans, tindrà la pa-
raula el diputat Sergio Sanz.

Sergio Sanz Jiménez

Gràcies, president. Bé, en primer lloc, volia agrair la presentació a la consellera. 
Començaré, doncs, criticant també la que ha estat la seva primera part de la inter-
venció, que m’ha semblat que era propaganda del separatisme, que ja és habitual que 
ho faci. Però entenc que, com que van tenir festa, eh?, aquest cap de setmana, doncs, 
està motivada i volia presentar-ho d’aquesta manera, que és quan parla de que no te-
nen eines d’estat. Jo li vull recordar que, bé, eines d’estat..., el senyor Puigdemont és 
el primer representant ordinari de l’Estat a Catalunya. És a dir, la Generalitat és Es-
tat espanyol, forma part de l’estructura descentralitzada de l’Estat. I i tant que tenen 
eines; fa més de trenta-cinc anys que tenen competència en matèria d’habitatge, en 
matèria de planificació. Podrien haver construït perfectament un parc públic d’habi-
tatge per tal que no tinguéssim aquestes carències com les que ens trobem ara mateix. 

Feta aquesta prèvia..., bé, també volia comentar una cosa, que és quan fa aquesta 
referència a que si Catalunya fos un estat estaríem entre els millors estats d’Europa. 
Si portem aquesta fragmentació, aquesta parcel·lació, i la portem a províncies, pot-



DSPC-C 456
13 de juny de 2017

Sessió 10 de la CPJ  9 

ser la província de Barcelona sí que la podríem comparar amb aquests alts nivells, 
però altres províncies de Catalunya, no. Per tant, clar, fer els números..., és com si 
agafem el barri de Sarrià i diem: «No, és que la renda de la..., si Sarrià fos un estat, 
la renda seria meravellosa.» Hem de mirar el conjunt de la ciutadania, perquè, al fi-
nal, l’espai polític i l’espai de solidaritat entre tots és molt més ampli, tot i que vostès 
acostumen a oblidar-ho.

Dit això, portem tres anys de millora econòmica que no es tradueixen en una mi-
llora de les taxes d’emancipació, i això és una de les coses que s’han de valorar. És 
veritat que excedeix de la seva competència, però hem de pensar en què està passant 
amb l’ocupació, quin tipus d’ocupació està arribant a la gent jove, què passa amb 
els salaris, què passa amb les condicions laborals, amb la inestabilitat. També el seu 
Govern té responsabilitat en matèria del cost de la formació; les taxes universitàries 
són les més cares d’Espanya.

I també una altra qüestió, que és la pujada dels preus de lloguer. Jo aquí tinc al-
gunes dades. La província amb els lloguers més cars de tot Espanya és Barcelona, 
amb un preu euro / metre quadrat de gairebé catorze euros i una variació anual del 
15,8 per cent; és a dir, en un any han pujat els lloguers un 15 per cent. Girona està a 
la posició número 10 de les cinquanta-dues..., bé, de les províncies espanyoles, amb 
un lloguer de set euros / metre quadrat. Tarragona, sis i mig, en la posició 19; és a 
dir, gairebé la meitat que Barcelona. Finalment, Lleida a un preu que és gairebé un 
terç. És a dir, entenem que és molt complicat atendre les necessitats d’habitatge i, a 
més, que depèn molt de la ubicació dins del territori; passa per barris, passa per ar-
reu del país, de la comunitat.

Això ens porta a que hi ha una falta d’equitat. És a dir, tenim uns problemes d’in-
clusió que també..., vinculats a una escletxa generacional. Perquè ho ha dit: l’eman-
cipació dels joves no ha pogut ser una prioritat del Govern perquè havien d’evitar 
que gent perdés els seus habitatges. Però, clar, aquí tenim un problema, que és que 
el leitmotiv del seu Govern és això del procés, i està detraient esforços públics, re-
cursos públics, d’aquestes altres polítiques.

Jo li volia fer una primera pregunta, que és si contemplen els efectes que poden 
suposar aquests ajuts al lloguer a l’hora d’incrementar o abaixar els preus del mer-
cat. És a dir, en el moment en el que tenim una oferta de pisos de lloguer limitada 
i el que fem és posar més renda per poder... (Veus de fons.) Sí. No, els efectes que 
poden tenir els ajuts a l’hora de variar els preus dels lloguers. És a dir, quan hi ha 
una oferta limitada d’habitatges de lloguer al mercat i el que fem és incrementar els 
diners que hi ha per pagar aquest lloguer, si no estem, amb recursos públics, contri-
buint a inflar aquests preus. Aquesta seria una primera pregunta.

I després, dir que necessitem polítiques d’habitatge i no pedaços. Necessitem un 
parc públic d’habitatge i en règim de lloguer assequible, en règim de cessió d’ús, 
altres règims de tinença, però el que no es pot fer és continuar fent promocions que 
acaben sent venudes, promocions en terrenys que procedeixen de requalificacions 
urbanístiques i que estan destinades a habitatge protegit i que acaben, al cap de deu 
anys..., com ara a l’Hospitalet, ciutat que vostè coneix bé perquè és el seu municipi; 
doncs, hi ha una promoció d’habitatge protegit en la que cada habitatge val 250.000 
euros. Això no és un habitatge que serveixi per protegir a ningú.

Però també abans ha comentat que ara es faran quatre promocions al Masnou, 
Rubí i Barcelona. Això em sembla que són uns 18 milions d’euros, el conjunt de les 
quatre promocions, si no vaig errat. Però recentment l’Incasòl ha venut uns terrenys 
a Rubí perquè es facin habitatges de preu lliure. És a dir, no estem contribuint, amb 
les polítiques que fa la Generalitat, a consolidar aquest parc. Aquests terrenys..., jo 
li demano que facin una millor planificació per intentar que en aquells municipis 
on hi ha una alta demanda, en lloc de fer servir aquests terrenys per finançar l’Ad-
ministració, es destinin i es busquin convenis per intentar que aquí es construeixi..., 
aconseguim aquest parc perquè...



DSPC-C 456
13 de juny de 2017

Sessió 10 de la CPJ  10

I aquesta seria la següent pregunta. És si tenen valorat quin seria el pressupost 
necessari global per assolir el 2027 els objectius de la Llei 18/2007. Si volem apro-
ximar-nos als estàndards europeus pel que fa a les taxes d’habitatge públic respecte 
a l’habitatge privat, doncs, necessitem una planificació, una planificació econòmica 
que ens serveixi i que ens permeti aproximar-nos a aquests objectius. Ho dic perquè 
a més també li vaig presentar unes preguntes per escrit que estic esperant que em 
contesti... (Veus de fons.) D’acord. Respecte a les xifres, perquè quan un mira la in-
versió en polítiques d’habitatge i Incasòl el 2009 surten més de 800 milions, i mi-
rant-ho ara, doncs, no arribava a la meitat. Era..., potser aquest és un dels elements 
clau, el tema pressupostari. Per això li demanaria això: quin és el pressupost que es 
necessita per assolir l’objectiu 18/2007 i quin seria, per tant, doncs, en aquests deu 
anys que queden, el pressupost anual que necessitaríem tenir.

Gràcies.

El president

Bé, gràcies. Ara, per part del Grup Parlamentari Socialista, tindrà la paraula el 
diputat Pol Gibert, que es partirà el temps..., no? Pol Gibert.

Pol Gibert Horcas

Ho faré finalment tot jo i ja està, així també fem més via. Agrair, com no pot 
ser d’una altra manera, a la consellera Borràs que vingui avui aquí a comparèixer 
a la Comissió de Joventut. És un tema que fa temps que en parlem, de l’habitatge 
jove. De fet, recordava ara amb el company Gerard Gómez que vam entrar aquesta 
compareixença fa un any i que per motius de la comissió és evident que fins ara no 
s’ha concretat, no? Però és un tema que preocupa i que preocupa des de fa mesos a 
aquesta comissió.

És evident que la situació que viu el jovent a Catalunya quant a l’habitatge té 
dues causes bàsiques: una són motius econòmics, purament, de la casuística que vi-
vim, precarietat laboral, una temporalitat brutal, un atur juvenil rampant. Però tam-
bé hi ha una part que és a efectes de les polítiques socials que s’apliquen en aquest 
país, que també podrien ser més generoses quant a l’habitatge i que no ho són pas. 
Això és un consens que sí que hi ha en el sector, en el qual hi ha dues causes evi-
dents: unes serien genèriques i altres serien les pròpies que té aquest país, que és Ca-
talunya, en aquest cas, i que passa per una política d’habitatge, en aquest cas, tova, 
no? I ens porta a tenir una taxa d’emancipació propera als vint-i-nou anys, cosa que 
és, diguem-ne, de llarg diferent al que hi ha arreu d’Europa, i si ens comparem amb 
els països nòrdics, doncs, ja és molt més elevada.

És evident que la crisi econòmica ens deixa unes conseqüències a curt termini 
–que és el que estem veient: l’atur que vivim–, però també unes conseqüències que 
seran més a mitjà i llarg termini, que són famílies que no s’estan formant, gent que 
no s’emancipa. I això també veurem amb els anys com acaba passant factura també 
com a societat en general, i veurem també com s’acaba de concretar.

Ens trobem també amb alguna dicotomia que és curiosa, no? Veiem un moment 
on hi han molts pisos buits, que ens ho trobem a qualsevol ciutat nostra, i veiem 
molta gent que li cal pis, no només joves, gent de qualsevol tipus. Amb la qual cosa 
jo entenc que hi ha, diguem-ne, cotilles legals que són difícils de superar, però que 
a la gent del carrer li sobta moltíssim veure que un no pot accedir a un habitatge i 
passa això, que hi han blocs sencers que estan buits en aquell moment. Per tant, ini-
ciatives com la de l’impost als pisos buits és una iniciativa positiva; per tant, també 
així ho valorem.

Però també m’agradaria que no parléssim només de joves pobres com a tals que 
no es poden emancipar. Estem parlant de joves normals i corrents, que treballen, 
molts d’ells, treballen en condicions precàries, i, per tant, els és impossible emanci-
par-se tot i treballar. I això és més complicat encara, perquè no parlem d’una gent 
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que està socialment exclosa, parlem de gent normal i corrent que no pot accedir a 
l’habitatge.

Preparant la compareixença vèiem dades de l’informe que va fer Avalot –ja fa 
un any pràcticament que el va fer, no?–, en el qual es deia que una persona menor 
de trenta anys a Catalunya hauria de destinar el 64 per cent del seu salari a comprar 
un habitatge –64 per cent del salari a comprar un habitatge. És una cosa totalment 
incomprensible, evidentment, no?, i tenint en compte que el tipus d’interès, doncs, 
ara està favorable. I que un jove menor de trenta anys que vulgui emancipar-se a 
Catalunya en règim de lloguer hauria de cobrar tres vegades més del que cobra en 
l’actualitat. I és que és evident, no fa falta llegir l’informe: si un lloguer val de mit-
jana a Catalunya sis-cents euros, comptant de mitjana també les zones de fora de 
l’àrea metropolitana, és evident que hi ha joves que cobren això, sis-cents euros. Si 
sumem subministraments i que visqui a un Vallès o a l’Hospitalet, com deia vostè 
abans, o a Barcelona, doncs, és pràcticament impossible que algú es pugui emanci-
par en aquest país.

Per tant, també vivim una crisi social quant als joves. No és només un tema de 
política d’habitatge. Veiem com hi han joves que es passaran fins als trenta i escaig 
anys vivint amb els seus pares, i, com deia abans, també això genera un impacte en 
el consum, per exemple. Hi han pisos que no s’estan moblant, pisos que no es for-
men, famílies que, com deia abans, tampoc s’estan tirant endavant.

També és evident que hi ha hagut un reajustament en el parc públic d’habitatge. 
Ho hem vist a qualsevol ciutat també; estaven pisos dedicats sobretot al lloguer en un 
moment on la compra es va haver de reajustar cap al lloguer, i això va costar molt, va 
costar temps, va costar uns preus que no eren a la par, va costar molt ajustar els preus 
de mercat amb els preus que hi havien fixats abans pels ajuntaments o per institucions 
públiques. Això va portar que en un moment donat hi haguessin pisos públics de llo-
guer a preus més elevats que els preus de mercat, cosa que era totalment incompren-
sible, però que passava en algunes ciutats.

I, per últim, també jo volia fer algunes preguntes. Vostès, amb les polítiques que 
apliquen actualment i que han posat en marxa i que entenc que encara estan treba-
llant en aquest sentit, quins efectes a curt i mitjà termini esperen obtenir? Quina 
taxa d’emancipació tenim com a objectiu? Cap on anem? Què esperen millorar tam-
bé de cara als joves?

La segona és: hi ha previst fer alguna cosa tipus renda bàsica d’emancipació, com hi 
havia hagut abans, les ajudes aquestes que hi havien per als joves, que molts joves 
hi podien accedir tot i no ser pobres, com abans dèiem, per poder-se emancipar, di-
guem-ne, amb una ajuda per part de la Generalitat?

I la tercera: el nombre de pisos buits que hi ha a Catalunya, quina tendència té? 
Puja, baixa? Cap on es dirigeix? S’estan ficant en el mercat? Que també voldríem 
saber, en aquest sentit, com ho veuen vostès i quina anàlisi fan des del departament.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, té la 
paraula Gabino Martínez.

Gabino Martínez Muñoz

Bé, moltes gràcies, i agrair també, doncs, la presència avui de la consellera en 
aquesta Comissió de Joventut per poder parlar de les persones joves i el seu accés o, 
millor dit, no accés a l’habitatge. Val a dir, abans de començar pròpiament en matè-
ria, que estem molt acostumats en aquesta comissió, quan ens venen des del Govern, 
a sentir una bona música, a sentir fins i tot uns bons diagnòstics, però que malaura-
dament es queden aquí, no?, i que després la concreció es perd.

Un d’aquests elements que també és reiterat que escoltem és això de que quan par-
lem de joventut parlem de futur. I segurament és el primer paradigma que hem de 
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canviar, perquè la gent jove som el present i tenim problemes presents. I, per tant, 
les respostes no són només de futur, sinó també de present. Com comentaven també, 
l’habitatge cal que l’entenguem com un element clau quan parlem d’emancipació ju-
venil, i òbviament no és l’únic element, però sí que és un dels principals problemes 
que ens apareix a l’entorn de les moltes dificultats vinculades actualment a l’eman-
cipació juvenil.

Parlem de la manca de capacitat de les persones joves per accedir a l’habitatge, 
que no podem oblidar que va molt lligada a la manca d’ocupació –també s’ha co-
mentat–, amb unes taxes d’atur escandalosament altes a les que se suma l’agreujant 
d’un atur de llarga durada, especialment alt quan parlem de persones joves. A això, 
a més a més, se li afegeixen uns contractes que en el cas de tenir-los estan lligats a 
una precarietat que és total: sous baixos, a què se sumen les condicions, a les condi-
cions se li suma la temporalitat, etcètera. I aquesta situació no es millora. I, per tant, 
no estic gens d’acord amb el que s’ha dit de que estem en una mena de remuntada 
en aquest sentit. De fet, el fet de que no existeixi aquesta remuntada és justament 
algun dels diagnòstics que feia la mateixa conselleria, i a més a més, doncs, perquè 
no s’han desenvolupat polítiques que hagin abordat suficientment el tema per cap-
girar-ho.

Però avui parlem específicament de les polítiques d’habitatge, i aquestes també les 
patim les persones joves, i per això estem avui aquí. De fet, aquest cap de setmana 
moltes persones joves vam sortir al carrer amb el lema de «Barcelona no està en ven-
da». Malgrat que al lema s’assenyalava, doncs, un problema que pot semblar local, no 
és així, va més enllà de Barcelona, i va més enllà, fins i tot, de l’àrea metropolitana, 
però també a altres zones del país. La manifestació va ser una crida contra aquest mo-
del econòmic i d’habitatge que expulsa la seva gent, especialment els joves, dels seus 
barris, de la seva ciutat, en el moment en el que no ens permeten accedir a l’habitatge.

Davant d’això no cal dir que la voluntat política per donar resposta urgent a la 
situació de la gent jove no s’està produint. De fet, les xifres que es donaven, doncs, 
bé, amb el diagnòstic que es feia parlaven de 500 habitatges, 185 per a joves; en fi, 
doncs, algunes coses així. Les xifres d’emancipació juvenil, en canvi, avui no arri-
ben al 25 per cent. La pregunta seria, doncs, si un país pot permetre’s aquesta situa-
ció, no?, si un país es pot permetre que només el 25 per cent dels seus joves tinguem 
capacitat emancipadora.

De fet, al Ple del Parlament del passat mes de novembre vostè mateixa, en el 
marc de la Llei de l’habitatge, va situar el repte de l’accés per a persones joves com 
una prioritat. Un dels reptes que s’havia d’entomar era el que feia referència a un 
grup de treball coordinat per la càtedra d’habitatge de la URV. I, per tant, la pregun-
ta seria: quines mesures s’han fet i quants recursos es dediquen actualment per fer 
efectiu aquest anunci que es va fer al Ple de novembre.

Calen noves polítiques, polítiques transformadores que posin les persones i no 
els interessos econòmics en el centre de les polítiques, i allunyar-nos de les receptes 
que ens han portat a la situació actual i que encara segueixen sent les úniques que 
sembla que segueixen plantejant, no? De fet, hem parlat de números i xifres absoluts 
deslligats de les realitats i del context d’emergència que patim i que, per tant, no van 
a l’arrel del problema.

Garantir els lloguers justos és un pas primordial per garantir el dret a l’habitatge. 
La compra no pot seguir sent, com segueix sent, de fet, l’opció prioritària quan par-
lem d’emancipació, també d’emancipació juvenil, perquè demostra el fracàs absolut, 
no només del model general d’habitatge, sinó en particular del fracàs o la manca de 
polítiques en favor del lloguer. Així, la pregunta és: com, si és que es treballa més 
enllà..., en aquesta línia, doncs, si es fa pressió als organismes que pertoca perquè 
es reguli el preu del lloguer.

Per altra banda, cal que parlem també de les necessàries alternatives habitacio-
nals. S’ha comentat –i ho ha comentat la mateixa consellera, no?– com un problema 



DSPC-C 456
13 de juny de 2017

Sessió 10 de la CPJ  13 

aquest binomi entre compra i lloguer, i que, per tant, doncs, òbviament cal caminar 
més enllà, perquè òbviament existeixen altres opcions, que segurament, malgrat 
que cap d’elles per si sola és una solució final, sí que l’Administració ha de treba-
llar per impulsar-les, perquè justament puguin permetre, doncs, combinades entre 
si, presentar un nou paradigma, no? Parlem d’exemples com la masoveria urbana, la 
copropietat, la cessió d’ús..., per posar alguns exemples. És a dir, formes alternatives 
que, a més a més, formen part dels objectius estratègics del Pla nacional de joventut 
2020. I el que ens porta a preguntar-nos, no?, és, doncs, quins són, diguéssim, els 
resultats d’aquest índex de què ens parlaves. És a dir, ens has explicat segurament 
el funcionament; doncs, quins resultats hi ha o quins resultats s’esperen en aquest 
cas sobre aquest element en concret, no? I si realment això pot convertir-les en al-
ternatives per a les persones joves, i ajudar així a l’emancipació, o si no ho està sent.

I, per acabar, un parell de preguntes més, més que re perquè també s’ha donat 
l’enunciat i segurament és un tema que és important, no? És el fet, doncs, de com 
s’ha treballat el tema de l’habitatge jove juntament amb l’Administració local, i tam-
bé com s’ha treballat per incorporar la perspectiva d’alternatives, aquestes de què 
parlàvem, en els plans d’habitatge local que s’han anat fent en els últims temps.

El president

Moltes gràcies. Ara, per part del Grup Parlamentari del Partit Popular, tindrà la 
paraula la companya Marta Giménez.

Marta Giménez Arcusa

Gràcies, president i membres de la Mesa, i, evidentment, gràcies a la senyora 
consellera, al secretari i al director.

Bé, vostè ha començat la seva intervenció parlant deu minuts bastant llargs –com 
a mínim a mi se m’han fet llargs–, parlant de com n’és de dolent el Govern nacional, 
que no fa res pels joves, i que dolent que és el Rajoy... (Veus de fons.) Jo no l’he tallat. 
Que dolent que és el Rajoy, que per culpa seva els joves no accedim a la «vivenda».

També ha parlat de la Xina, dels Estats Units; ens ha recordat com n’és de difícil 
trobar habitatge per als joves –crec que ho sabem–, i també ha parlat de la crisi, que 
per culpa de la crisi no han pogut fer la feina que desitjaven, i en això estic d’acord 
i ho comprenc. Però, clar, això també és per als altres governs i no només per al 
català.

Però després ha seguit –llavors sí que ha entrat en matèria d’habitatge– i ens ha 
parlat de que estan lluitant per defensar el lloguer versus la compra en aquest cas 
i que volen estimular-lo, potenciar-lo, modificar la visió que es té del lloguer. Però 
volem..., a mi m’agradaria saber, i des del Partit Popular volem saber, quines eines o 
com ho pretenen fer, perquè l’enunciat és molt «xulo», ens agrada, però li falta con-
tingut, com a mínim en aquesta primera exposició.

Miri, li donaré un exemple del que el Govern d’Espanya sí que ha decidit que pot 
fer i que farà, que ja s’ha aprovat aquest passat mes de maig al Congrés, d’acord? 
Entre el pròxim 2018 i 2021 els menors de trenta-cinc anys tindrem l’opció de com-
prar pisos i el Govern ens donarà una ajuda de 10.800 euros, i en el cas dels lloguers, 
del 50 per cent de la quota mensual. Això són actes i són decisions, doncs, exactes 
i explícites, i no idees; que ens agraden les idees que ens planteja, però, com li deia, 
falta contingut.

Del nou Pacte nacional d’habitatge o les seves polítiques a partir d’ara, doncs, no 
ens n’ha donat massa detalls. Llavors, sí que em centraré en el que he pogut investi-
gar sobre el pacte per l’habitatge anterior, del 2007 al 2016, i estic d’acord que es va 
fer amb el tripartit, però vostès també governen amb una pota de les tres del tripar-
tit. Per tant, alguna responsabilitat deuen tenir, i també és cert que entre el 2007 i el 
2016 vostès han governat gran part dels anys.

Es va decidir que es faria un inventari d’habitatge i d’estoc de protecció oficial; 
ens agradaria saber si s’ha fet. Vostè també... En aquest pacte també es parla de la 
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creació de 160.000 habitatges de protecció oficial; també ens agradaria saber quants 
d’aquests s’han aconseguit fer. Vostè... En aquest pacte, també es parla d’agilitzar 
els processos administratius i burocràtics, i ens agradaria saber en quin punt s’ha 
fet des de la conselleria i des del Govern. Reduir impostos i préstecs a tipus zero; 
també ens agradaria saber si s’ha fet i en quina quantitat. Totes aquestes promeses i 
aquests compromisos que s’agafen en aquest pacte fins al 2016, ens agradaria saber 
fins al 2016 si s’han fet o no s’han fet. Gràcies.

I també volia plantejar-li..., perquè no sé si és un error tipogràfic o que ho hem 
entès malament des del Partit Popular, però si nosaltres ens n’anem a la partida 
pressupostària de polítiques de joventut, sí que ens remarca que l’habitatge és molt 
important –i jo crec que aquí hi estem tots d’acord i que hem de treballar junts–, 
però després te’n vas a les partides reals i no surt cap destinació a habitatge. Dius: 
«D’acord, potser està en habitatge.» Anem a la partida d’habitatge i per als joves no 
hi ha res. Llavors, ens agradaria saber si això és un error, bé, de l’explicació del full 
o si és veritat que no s’hi destinarà res.

Fins aquí les meves preguntes i la meva intervenció.
Moltes gràcies, i si és dallò..., de contestar-me-les, doncs, millor.
Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, té la paraula el 
diputat Gerard Gómez del Moral, que es partirà el temps amb David Martínez. 

Gerard Gómez del Moral i Fuster

Gràcies, president. En primer lloc, agrair-li a la consellera i al seu equip, doncs, 
que avui estiguin aquí, per la seva celeritat, no?, a respondre a la invitació tan bon 
punt des d’aquesta comissió se’ls va convocar.

En segon lloc, deixi’m... Sé que s’escapa absolutament de la compareixença, però 
al ser una notícia recent jo li vull mostrar el meu suport, perquè sembla que la fisca-
lia fins i tot controla les manifestacions que hi va vostè o no, per seguir amb aquesta 
persecució de la llibertat d’expressió, perquè fins on jo sé anar a una manifestació un 
diumenge a la tarda crec que està en els drets de qualsevol persona. Bé, sembla que 
això és motiu de querella, d’ampliació de querella. Per tant, deixi’m des d’aquí tam-
bé tornar a mostrar el nostre suport a la tasca que des del Govern s’està fent i en contra 
de la persecució de drets fonamentals que està fent el Govern espanyol.

Dit això, entraré en algunes de les qüestions que vostè ha anat explicant. Efecti-
vament, vostè ha començat pel principi de tot, que és el problema de l’emancipació, 
que no és res més que aquest cercle, no?, que hem parlat més d’una vegada, que és 
estudis, que és tenir feina, que és després poder-se emancipar. I aquest cercle..., que, 
de fet, jo he sentit també la consellera Bassa més d’una vegada, no?, parlar que la 
millor política social, efectivament, és l’ocupació, i efectivament és un dels pilars 
bàsics per després poder emancipar-se. Doncs, és una de les qüestions que efecti-
vament a dia d’avui cal seguir millorant, que s’està millorant, que s’està avançant. 
Però sense aquesta primera pota és evident que tot el que ve després és més compli-
cat, no? Per tant, aquest cercle de l’emancipació és important recordar-lo a l’hora de 
parlar també d’habitatge.

Vostè ha apuntat algunes..., en fi, ha desgranat les polítiques que s’estan duent a 
terme des del seu departament amb relació a les polítiques d’habitatge juvenil. Jo 
crec que ha dit algunes de les coses que realment són interessants, són encertades i 
són amb clau..., amb visió de futur, realment necessàries, no? En primer lloc, vostè 
ha parlat del model, i és evident que l’Estat espanyol pel que fa a la compra té uns 
índexs superiors a la majoria de països del nostre entorn. I és una de les qüestions, 
l’aposta pel lloguer, que és realment necessària, no?, per poder invertir aquesta ten-
dència i, per tant, per poder eixamplar i millorar, doncs, les polítiques públiques en 
aquest sentit. I vostè ha fet, de fet..., en fi, gran part de la seva intervenció i de totes 
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les mesures anaven encaminades en aquest sentit, que trobem, doncs, encertat i ne-
cessari, no?, per poder avançar.

Una de les qüestions importants, que també vostè ha mencionat i que nosaltres 
creiem que també és un dels àmbits que cal impulsar, és la de les noves formes de 
tinença. Vostè ho ha explicat, però és realment important, doncs, poder canviar 
aquestes maneres de tinença, que al final són les que ens han portat també on som, i 
apostar per aquestes noves formes, com pugui ser la masoveria urbana, com puguin 
ser, doncs, totes aquestes experiències que s’estan portant a terme amb èxit i que es-
tan obrint noves oportunitats, trencant el model clàssic, que, sens dubte, diguéssim, 
són necessàries sobretot..., no només, no?, perquè al final afecta tota la societat, però 
sens dubte és una oportunitat molt gran per al jovent, i trencar amb aquest model 
tradicional sens dubte és una de les qüestions importants.

Després, jo li preguntaria potser tres coses un pèl més concretes. És veritat que hi 
ha un problema pel que fa als preus, no?, sobretot a l’àmbit metropolità. I en aquest 
sentit des del Govern..., i vostè mateixa fa ja uns quants mesos va exposar, no?, la ini-
ciativa d’impulsar aquest índex de preus, que és necessari per intentar poder influir a 
sobre, doncs, d’aquesta problemàtica que afecta sobretot l’àrea metropolitana –vostè 
també n’ha parlat. Però sí que no sé si ens pot avançar una mica més com està. Sé 
que s’hi està treballant; ja es van donar, de fet, vostès mateixos un termini per im-
pulsar-ho, que en som coneixedors, no?, i perquè a banda té també, doncs, una, di-
guéssim, envergadura territorial important. Però en qualsevol cas creiem que és un 
dels punts importants. I també probablement relacionat amb el que parlava abans de 
les noves tinences i perquè no surt mai, i jo crec que també és important. I és cert 
que a l’àmbit metropolità hi ha molts problemes amb l’habitatge, no?, però a vega-
des ens descuidem de l’àmbit rural, que justament aquestes noves formes de tinença 
són una oportunitat gran en tots aquests aspectes. Per tant, a mi també m’agradaria 
apuntar aquesta qüestió, deixar-la sobre la taula en aquesta intervenció.

En segon lloc –i vostè s’hi ha referit també–, la Llei d’arrendaments urbans. És 
veritat que també en matèria d’habitatge hi ha alguns problemes competencials, no?, 
i ho hem vist. Jo crec que, de fet, la qüestió dels preus és una de les qüestions im-
portants, que efectivament aquest Parlament no té suficients competències, ni aquest 
Govern. Però en qualsevol cas vostè n’ha parlat; serà una eina important que de ben 
segur hem de seguir.

I, per últim, abans de cedir-li la paraula al senyor David Martínez, crec que tam-
bé és important parlar o preguntar-li quina valoració fan vostès també de la relació 
amb les oficines joves, amb la xarxa nacional d’emancipació juvenil i, per tant, de la 
xarxa d’oficines joves on s’intenten integrar una mica els diferents serveis i presta-
cions al jovent. Hi ha aquest treball conjunt entre oficines joves i les borses d’habi-
tatge, no?, que existeix. I, per tant, no sé si, en fi, tenen una opinió o no al respecte, 
si creuen que funciona, si creuen que caldria millorar, si en el marc, doncs, del Pla 
nacional de la joventut..., que també un dels àmbits, no?, és l’habitatge, i en aquest 
sentit es treballa d’una manera transversal. Doncs, en fi, quina creu que és la valo-
ració o, en fi, per on ha de seguir.

Per part meva ja està.
Moltes gràcies per la seva compareixença.

David Martínez Raventós

Continuant amb la intervenció del company Gerard, simplement subscriure i re-
forçar també el suport a la consellera per la cacera de bruixes de la fiscalia, que arri-
ba a l’extrem, doncs, de coartar la llibertat de manifestar-se lliurement, no?

Subscriure també totes les seves paraules. I a continuació simplement jo li diré 
una cosa: a mi no se m’ha fet curta la part de diagnosi que ha fet, a mi se m’ha fet..., 
perdó: no se m’ha fet llarga, se m’ha fet curta, precisament, no? I simplement, per 
reforçar el que vostè ha dit i a mode, doncs, de subscriure plenament tota la part de 
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diagnosi, llegiré unes conclusions sobre polítiques locals de joventut que es van fer 
en el seu moment i que deien que «la Constitució preveu el dret a un habitatge digne, 
però les lleis no atribueixen a cap administració la competència concreta de suplir 
universalment aquestes necessitats. La política d’habitatge és competència de la Gene-
ralitat i de l’Estat, però és aquest últim que finança els plans. La legislació determi-
na l’habitatge com a competència municipal, encara que no obligatòria. En aquests 
moments la iniciativa és essencialment local.» Això no ho diu la consellera, no ho 
diu Junts pel Sí, no ho diu el Govern; ho diuen tècnics de joventut en una trobada 
a Vilafranca del Penedès sobre polítiques d’habitatge i altres temes. Amb això vull 
dir que moltes vegades aquest diagnòstic confon de vegades desig i realitat, i resulta 
que la realitat és que l’Estat finança molts d’aquests plans i els recursos, una vegada 
més, lamentablement són escassos per fer front a una urgència que és evident, no?

Per tant, se m’ha quedat curt. En tot cas, allargar la seva diagnosi i donar-li la raó 
sobre la necessitat de més recursos i, en tot cas, de poder defensar amb una consti-
tució pròpia aquest dret digne a l’habitatge.

Dit això, i agafant-me precisament a aquestes conclusions o a aquesta part marc, 
doncs, en el marc precisament d’una convenció, una trobada entre tècnics munici-
pals d’habitatge, la primera pregunta va en direcció a quin tipus de coordinació s’es-
tà fent amb els municipis. Ha parlat de diferents plans específics, però si hi ha algun 
tipus d’òrgan permanent per coordinar amb aquests municipis, doncs, els seus plans 
locals d’habitatge, que és cert que en els últims anys han tingut un gran pes a l’ho-
ra d’implementar la política d’habitatge, també habitatge jove. I, per tant, en aquest 
sentit reforçar aquest àmbit d’actuació, que és l’àmbit més local i que jo crec, doncs, 
que té una virtut, i és que saben llegir millor que ningú, perquè ho viuen de primera 
mà, la realitat de cadascun dels municipis. Existeix algun òrgan de coordinació en 
aquest cas? Seria la primera pregunta.

En segon lloc, i agafant-me a la intervenció del diputat Pol Gibert, jo crec que ho 
ha dit molt bé, eh?, simplement ara no és una qüestió, doncs, de persones en risc d’ex-
clusió, és una qüestió de joves, joves normals, que treballen, que tenen una primera, 
una segona feina i que tenen dificultats en l’accés a l’habitatge. Per tant, és una qües-
tió d’urgència per a moltíssima gent i no per a un col·lectiu en exclusió, sinó un col·lec-
tiu en general, que és el col·lectiu dels joves. I en aquest sentit simplement preguntar-li 
sobre dos temes o concretament la Llei d’arrendaments urbans i la llei, precisament, 
d’índex de referència, que són dues coses que estan en procés de. I ens agradaria, 
doncs, conèixer en aquest sentit més que el contingut, el cronograma que hi ha plan-
tejat perquè puguin acabar-se d’establir, legalment i, per tant, aplicar-se, precisament 
apel·lant al sentit d’urgència d’aquest tema, no?

I finalment dues qüestions molt concretes: una amb relació precisament a políti-
ques que intentin desincentivar l’oferta d’habitatge en una direcció determinada, és 
a dir, com estem nosaltres..., o s’està fent alguna cosa amb relació a intentar desin-
centivar la construcció d’habitatge i prioritzar harmonitzadament, doncs, prioritzar 
el lloguer, precisament per intentar frenar la inflació en els preus. Entenc que són 
dues coses que han d’anar a la par. Evidentment, no s’han de fer solament polítiques 
per «decrementar», diguem-ne, la construcció, sinó que han d’anar acompanyades 
amb la priorització. I continua havent-hi molts habitatges buits. I en aquest sentit la 
meva pregunta és si sobre la construcció d’habitatges s’està fent algun tipus d’actua-
ció específica harmonitzada també, doncs, amb la priorització del lloguer d’aquells 
que són buits.

I, per acabar, simplement, i s’ha comentat subjacentment, però crec que no és un 
cas irrellevant. Estem al Parlament de Catalunya, podríem dir-ho en el Ple munici-
pal de l’Ajuntament de Barcelona, però en el cas de Barcelona, concretament, si s’ha 
fet algun tipus de reunió, algun tipus de pla d’actuació, sobre el cas de Barcelona 
ciutat, on el cas del lloguer, evidentment, i la inflació del lloguer és un dels proble-
mes bastant greus, i que afecta no solament la gent que viu a Barcelona, sinó molts 
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joves que venim a estudiar –jo, que soc de territori– aquí, no?, i que hi treballem 
molt sovint i que molt sovint, evidentment, l’opció de viure a Barcelona, sempre que 
el transport públic..., sempre hi ha una opció a acompanyar-la, però hi han casos que 
ni tan sols això, doncs, resulta un repte i una dificultat per poder estar a la ciutat i 
poder-ho fer d’una forma normal, i viure-hi plenament i també d’una forma digna.

Dit això, doncs, moltes gràcies i a disposar.

El president

Molt bé, moltes gràcies. Per part de l’Associació Catalana de Municipis, té la paraula 
el company Ferran Estruch.

Ferran Estruch i Torrents

Molt bona tarda, honorable consellera, al secretari, al president i a tots. No sé si 
se’m sent bé. Agrair a la consellera la presència a la Comissió de Joventut, i tam-
bé, doncs, des de l’Associació Catalana de Municipis no podíem fer altra cosa que 
manifestar la solidaritat amb la consellera, i també coincidir en la primera part de 
la seva intervenció, on ha dit que ens calen eines d’estat per fer veritables polítiques 
d’habitatge per a joves. Jo crec que això és evident; ens calen molts més recursos, 
i ens cal... La competència sense recursos, doncs, no es pot executar; per tant, ne-
cessitem recursos, eines i estructures per poder fer veritables polítiques d’estat amb 
relació a l’habitatge, i sobretot amb relació a l’habitatge per a la gent jove.

Només reforçar algun dels missatges. Que des de l’ACM, doncs, coincidim amb 
el Govern en aquest sentit i en algunes altres coses, doncs, que caldria matisar. 

Només dir que per nosaltres és molt important tot el que gira al voltant del fo-
ment del lloguer a l’habitatge per a joves, i que tot aquest foment del lloguer, totes 
aquelles apostes que es fan per fomentar el lloguer per a joves i la regulació d’aquest, 
doncs, sigui equitatiu per a tot el territori. A què es refereix això? Perquè moltes ve-
gades, quan es parla de problemes d’accés a l’habitatge per a joves, parlem i ens des-
viem moltíssim, doncs, per parlar de les grans ciutats o de l’àrea metropolitana de 
Barcelona. I problemes d’accés a l’habitatge per a joves n’hi ha a tot el país, a totes 
les províncies i a tots els municipis. I per això en aquest sentit crec que és important 
reforçar el discurs sobretot, però..., el discurs, però sobretot les polítiques encarades 
a tots els municipis, siguin grans o petits, no?

En aquest sentit, també remarcar a veure si ens podia puntualitzar una mica més, 
quan parla de potenciar les noves formes d’accés a l’habitatge, quan parla de maso-
veria i tot això, doncs, com ho podem treballar i com de l’ACM us podem ajudar a 
poder desenvolupar això, a desenvolupar aquestes accions.

I també, doncs, incidir en la força per nosaltres que tenen les oficines locals 
d’habitatge dels municipis, les oficines locals d’habitatge, les quals creiem que són 
eines molt importants per també solucionar el problema d’habitatge per a joves. 
I en aquest sentit, doncs, si hi ha mesures per reforçar aquestes oficines i també per 
dotar tots aquests municipis que no tenen plans locals d’habitatge que puguin tenir 
aquestes eines, que són molt importants per a municipis tant grans com petits, no?

També es comentava sobre el tema de la coordinació de les oficines locals d’ha-
bitatge amb les oficines d’emancipació que tenim pel territori. En aquest sentit, com 
nosaltres, des de l’ACM..., habitatges treballa a part de Joventut, i aquí estem con-
centrats en habitatge i accés a habitatge dels joves. Doncs, tot el que pugui anar en la 
línia de la màxima coordinació amb les oficines locals i les oficines d’emancipació, 
doncs, en això nosaltres creiem que s’ha d’apostar.

I, per últim, quan es parla... Heu parlat, consellera, del tema de l’HPO i que s’es-
tà, doncs, tornant a construir habitatge de protecció oficial, en aquest sentit, en el 
mitjà i el llarg termini, que ja ho contemplem així, i si podem ser estat, doncs, se-
gurament les coses aniran d’una altra manera. Però sí que m’agradaria a veure si la 
distribució de l’HPO que es preveu en els pròxims anys és focalitzada a les grans 
ciutats o també es preveu en municipis, doncs, de menys densitat de població.
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Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Per part del Consell Nacional de Joventut, els companys Magí 
Senserrich i Pol Mena es partiran la intervenció. Començarà en Pol Mena.

Pol Mena Gironès

Bona tarda. Gràcies per haver assistit avui a la compareixença, consellera. I, apro-
fitant l’avinentesa, els convido a que vinguin també a la compareixença que farem 
d’aquí dues setmanes al consell nacional, on nosaltres exposarem, no?, el nostre 
posicionament i la nostra visió del tema de l’habitatge, que també ens agradaria si 
poguéssiu venir, no només a parlar, sinó a escoltar el que nosaltres volem exposar.

Entrant ja directament en la matèria, bé, s’han dit dades; no em repetiré. La taxa 
d’emancipació, per sota del 25 per cent, és un problema absolut, que crea una emer-
gència habitacional que cal resoldre; sumat a uns preus abusius del lloguer, sobretot, 
i de l’accés a l’habitatge; tenint en compte que els joves hem de destinar quasi més 
d’un 50 per cent del nostre salari o de la nostra retribució a accedir a un habitatge, i 
tot això sumat a una precarietat laboral o, com m’agrada dir-ho a mi, una «metapre-
carietat laboral» normalitzada, institucionalitzada, que ens crea que ja de per si la 
dificultat d’accedir a l’habitatge es complica el doble perquè no tenim recursos per 
accedir a un habitatge que és de per si ja abusiu.

La primera pregunta que ens agradaria fer-li és: quina generació d’espais hi ha, 
és a dir, quina interdepartamentalitat teniu amb el departament de joventut, no?, 
quins espais hi ha més enllà del consell assessor per treballar conjuntament amb el 
departament de joventut?

Aprofito per agrair-vos que s’hagués convocat el consell assessor i que se’ns ha-
gués convidat, i també demanar, ara que esteu aquí, si es pot regularitzar i fer una 
incidència molt més important dintre del consell, i si es poden crear mecanismes 
que siguin més vinculants en aquests consells, i generació d’espais on el consell na-
cional puguem participar i puguem aportar les nostres idees de forma més vinculant 
directament al departament.

La segona qüestió anava amb el tema de les polítiques, no? Ens hem adonat que 
la gran majoria de polítiques van destinades als ajuts, més enllà de pal·liatius, de pro-
jectes de xoc, però..., i sobretot també molt encarades a l’àrea metropolitana de Bar-
celona –crec que ho ha dit el Gerard de forma molt encertada–, el tema de l’Incasòl, 
6,6 milions a tres poblacions de l’àrea metropolitana, no? Que és: com fugim d’aquí, 
anem als territoris, i utilitzem també..., i arribem al territori. I continuant en la línia, 
no?, aquest canvi de com es poden fer polítiques estructurals, específiques per a jo-
ves, en tema de mobilitat, evitant la temporalitat, amb un preu de l’habitatge accessi-
ble, i sobretot utilitzant l’habitatge com una política d’ocupació d’ajust de l’oferta i la 
demanda; per a llocs on hi ha una demanda de feina que pugui ser fora del territori 
de l’àrea metropolitana, utilitzar l’habitatge com a política d’ocupació d’ajust d’oferta 
i demanda.

Una de les coses que ens ha preocupat de la intervenció és que semblava que els 
joves són com un camp de proves, no? Primer provarem els models de tinença de 
l’habitatge amb els joves i, si funcionen millor o pitjor, doncs... Clar, això ha sigut 
una política que s’ha estat donant amb el tema de l’ocupació; els joves hem sigut 
ratolins per a la desregularització del treball. Ens ha semblat, no?, que..., «vamos a 
probar a ver qué pasa con los jóvenes, oye, y si funciona, lo sacaremos para afuera».

I també, a l’hora de fer polítiques per als joves, cal també en molts casos deses-
tigmatitzar els joves. No som un col·lectiu –encara que a mi no m’agrada utilitzar 
això de «col·lectiu»– heterogeni; igual que quan es fa política per a la gent que no és 
jove es contempla d’on provenen, la capacitat econòmica, etcètera, cal també tras-
lladar-ho directament als joves. No es pot fer política per a tots els joves sent un col-
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lectiu heterogeni, no? Cal fer una estigmatització de cada estratificació de gent jove 
per aplicar polítiques directament.

Una de les altres coses que..., ho ha repetit moltes vegades, no?: cal canviar la pre-
missa, cal canviar l’aspecte cultural per poder canviar la incidència de la política. I jo li 
pregunto: tenen pensada alguna forma per canviar aquesta premissa cultural?

I ja per acabar la meva part de la intervenció, em centraré en els pisos de pro-
tecció oficial. És un tema que es va parlar molt al PTSH, no?, que el pla territorial 
va molt encaminat també als pisos de protecció oficial. El pla de vivienda també ho 
contempla, i, bé, ens preocupa molt. Primer de tot, perquè és deixar l’accés a l’habi-
tatge, que és una necessitat bàsica, a l’atzar; l’accés és una mica a l’atzar, no? Tenir 
un pis de protecció oficial o no és una mica a l’atzar.

Segon, ens preocupa subvencionar amb diner públic la consecució de propietat 
privada; vull dir, estem pagant amb diner públic que la gent tingui propietat privada. 
Més enllà de la concepció de la propietat privada, al final l’Estat subvenciona perquè 
algú pugui tenir en propietat un pis. Que en molts casos la gent jove tampoc pot ac-
cedir a comprar aquest pis de protecció oficial a..., no? Limita l’accés del cost que té. 

Sembla que no n’aprenem, no? La gran majoria de plans d’habitatge..., i el pla de 
vivienda crec que és un exemple claríssim d’insuficiència d’aplicació dels pisos de pro-
tecció oficial; que no n’aprenem, i tornem com a caure una altra vegada en aquells 
problemes que ens han portat aquí. I sobretot amb la creació del que són pisos de 
protecció, que després acaben en l’especulació immobiliària amb el pas dels anys, 
quan són liberalitzats de l’Estat, i que creen inflacions i bombolles sectorialitzades, 
no? Sembla que, ara que tornem a aquesta recuperació –amb dades macroeconòmi-
ques, ja no entrarem més enllà–, tornem a tenir polítiques que cauen en els mateixos 
errors que ens han portat on estem.

Magí Senserrich i Guitart

Gràcies, Pol. Les regles del joc són clau per no cometre els errors del passat. Si 
estem avui aquí, parlant de la crisi que hi ha hagut i de la dificultat d’accés a l’ha-
bitatge, és perquè va haver-hi tota una regularització en els últims vint anys i unes 
polítiques públiques i una cultura en els mitjans de comunicació i en les llars en què 
l’única via d’accés a l’habitatge era la propietat. I, si no ho feies així, eres «tonto», 
perquè llogar era llençar els diners. Malauradament, les regles del joc van afavorir 
que hi haguessin abusos i l’especulació que va haver-hi. 

I jo soc part d’aquella generació. El 2007 em vaig emancipar. Jo quasi caic en 
l’error de comprar en propietat, perquè deien que no s’havia d’abaixar mai de preu. 
Deu anys després ha baixat més del 50 per cent, la propietat.

Per tant, aquell gran mantra que es va dir aleshores era una gran fal·làcia, i creiem 
que si estem aquí per construir un futur millor en present i un futur millor per als 
joves, però en la societat general, hem de posar unes regles del joc en què no cai-
guem en els errors del passat.

S’ha de dir que hi ha hagut generositat a l’hora de legislar a Catalunya, amb la 
Llei 14/2015, amb impost a habitatges buits; la 19/2015, noves formes de tinença, 
i la 4/2016, de la Llei de protecció del dret a l’habitatge. Però està clar que hi han 
lleis que venen de molt lluny, i algunes no tant, com pot ser la d’arrendaments ur-
bans, que ens condicionen encara en com s’està especulant, no només en el mercat 
de l’habitatge de propietat, sinó també en el mercat de l’habitatge del lloguer lliure.

Perquè nosaltres el que volem és reequilibrar els models d’accés i tinença de l’ha-
bitatge. No estem en contra de la propietat; ha de ser una opció lliure, qui vulgui ac-
cedir a la propietat; però no a la propietat abusiva, amb una legislació que permeti so-
breendeutar les famílies. El lloguer lliure, malauradament, s’ha vist que, quan ha vist 
el filó econòmic i especulatiu, se’ls n’ha anat de les mans. A Barcelona no trobes pisos 
de lloguer per sota dels set-cents euros; curiosament, el sou mínim interprofessional.
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I el lloguer social. Sona molt bé, el 5 per cent en els pròxims quinze anys. Creiem 
que hem de ser més ambiciosos. La mitjana europea està al 20 per cent.

La crisi que hem passat ha sigut principalment per culpa de la propietat. Si ha-
guéssim tingut un 20 per cent del parc d’habitatge de lloguer social, no haurien pas-
sat els drames socials de desnonaments i llançaments que hi ha hagut en els últims 
anys. Per tant, volem un reequilibri, volem potenciar el lloguer social, però no no-
més el d’emergència, sinó el lloguer social assequible, que persones que estiguin en 
una situació de treball i que tinguin rendes –com ho diríem?– dintre de la mitjana 
hi puguin accedir. El que no pot ser és que amb sous de mil euros no puguis acce-
dir a l’habitatge.

Llavors, el que volem és que es potenciï encara més el lloguer social en aquest 
pla territorial que heu presentat, i intentarem, doncs, poder esmenar-ho en el procés 
que hi hagi. I també volem donar èmfasi en el tema de la rehabilitació, i aquí volem 
fer èmfasi també en els models alternatius com la masoveria urbana, cooperatives 
de cessió d’ús, dret a superfície o la copropietat. Creiem que és el moment per poder 
difondre i poder aplicar, també en les regles del joc, a nivell local, perquè al final és 
on es coneix realment el territori i a on es poden dedicar els recursos perquè tinguin 
millor efectivitat, el tema de la rehabilitació i dels models alternatius.

Per tant, us traslladem tres preguntes, perquè els joves volem estabilitat en el 
mercat i volem garanties, que la decisió que jo prengui avui pugui canviar-la d’aquí 
a cinc, deu anys; perquè la mobilitat dels joves..., sigui en l’etapa acadèmica, en l’eta-
pa laboral o en l’etapa familiar, puguem adaptar les nostres necessitats vivencials a 
l’habitatge a què puguem accedir. I la pregunta que us fem és si aquest pla farà pos-
sible l’emancipació real dels joves, en aquestes diferents etapes, sense necessitat de 
destinar més del 30 per cent dels nostres ingressos. L’altra pregunta és si aquest pla 
farà possible equilibrar els models, tant el de propietat, lloguer lliure –no abusiu–, 
lloguer social assequible, lloguer social d’emergència i models alternatius. I, final-
ment, una ja més particular nostra, que sempre hi insistim, de com traslladem tots 
plegats a les oficines joves els diferents models d’accés a l’habitatge i fem que siguin 
una realitat per als joves en el territori.

Moltes gràcies.
(Veus de fons.)
L’última és com treballem plegats perquè els diferents models d’accés a l’habitatge 

arribin a les oficines joves i arribin al territori i que siguin una realitat, que els joves hi cre-
guin, que l’Administració local hi cregui i que sigui una realitat i que es vegi reflectit en 
les estadístiques dels diferents models, que ara mateix està..., el 85 per cent del parc 
habitacional és propietat; 10-12 per cent és lloguer lliure, i només el 2 per cent, llo-
guer social, i un residual altres, que no està especificat. I ens agradaria també que es 
recollissin els diferents models i que les regles del joc facilitessin que aquests mo-
dels, doncs, es poguessin promoure encara més.

Moltes gràcies.

El president 

Molt bé, vist que us heu portat prou bé i us heu cenyit al temps sense necessitat 
de control ni moderació..., a la consellera li pertocarien quinze minuts per respon-
dre, però no serem estrictes amb el temps.

La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats els primers mots de la interven-
ció de la consellera.)...contestar tantes..., t’ho agraeixo, deia, president, perquè ho 
tinc difícil, contestar amb tan poc temps.

D’entrada, jo crec que en el fons, més enllà del matís polític nacional o no, en el 
que és el diagnòstic hi hem coincidit tots força, eh? Jo crec que no he fet trampes a 
l’hora de parlar-ne, he estat honesta de les dificultats que tenim, de les dificultats que 
tenim com a país i com a govern. I, per tant, en aquest sentit només des d’assumir les 
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dificultats podem fer-hi front i, per tant, donar-hi resposta. I crec que en el fons en 
els vostres discursos, en el que era la necessitat de poder abaixar l’edat d’emancipa-
ció i que sigui en funció de la voluntat personal i no de la situació econòmica, que..., 
ens agradi o no, per més que digueu que fa tres anys que s’ha començat la recupera-
ció econòmica, no ho expliqueu als joves, no? Em sembla que era el representant de 
Ciutadans que deia: «Fa tres anys que ja hi ha una millora econòmica.» Home, no 
ho expliquis d’aquesta manera als joves, els quals fa tres anys que no veuen recupe-
rada ni la taxa d’ocupació ni segur que el nivell salarial. Per tant, en aquest sentit, 
un punt de prudència a l’hora de parlar de certes recuperacions, perquè sembla que 
parleu més de l’IBEX 35 que no pas dels joves.

Dit això, a veure... Els recursos. Els recursos que hi posem..., malgrat que en 
aquests moments nosaltres rebem menys de la meitat del que el Govern espanyol ens 
donava fa cinc anys, eh? Perquè s’ha explicat aquí bé quin era el mecanisme d’acció, 
les polítiques a priori..., i dic «a priori» perquè a l’hora de la veritat nosaltres legis-
lem, però el Govern espanyol, de les sis lleis que hem fet en els darrers dos mandats, 
quatre ens les han portat al Tribunal Constitucional i una d’elles ja està amenaçada. 
Malgrat que a priori som els que en som competents, a l’hora de la veritat el tema 
dels recursos –i així està establert també–, han de venir per part de l’Estat, i, hi in-
sisteixo, se’ns han reduït a menys de la meitat. I el 2013, si no m’equivoco, la xifra 
que va venir, vergonyant, era només de 10 milions d’euros, amb la qual cosa ens va 
deixar en una situació francament difícil. Per tant, aquesta és una realitat.

Els lloguers, els ajuts als lloguers. A veure, aquí se’ns plantejava, i jo voldria dei-
xar molt clara la diferència entre el nostre sistema dels ajuts i el que estableix..., o el 
que tenia de renda bàsica d’emancipació de l’Estat, no? D’entrada, el nostre sistema 
no és inflacionista, a diferència, entenem nosaltres, de la renda bàsica d’emancipa-
ció. Per què? Perquè el nostre sistema té en compte la renda de lloguer i els ingres-
sos, i, per tant, això ho pondera i, per tant, no actua com un element incrementador, 
sinó que és realment una ajuda als joves. En canvi, la renda bàsica d’emancipació és 
lineal i, per tant, independent de la renda de lloguer, i, per tant, això pot fer que es vagi 
incrementant aquest lloguer sense que posem un fre nosaltres mateixos a aquesta 
ajuda. Per tant, és evident que el sistema que l’Estat espanyol ha pensat no és un sis-
tema per retenir, per aguantar el que és el cost de lloguers, sinó que facilita aquest 
increment.

Per tant, aquí hi ha una diferència objectiva, més enllà de que la faci l’Estat o la 
fem nosaltres. Aquest és un element que s’explica per ell mateix. És evident que des 
del Govern –i em sembla que això contesta una mica a tots– creiem que hem de fer 
unes polítiques d’habitatge diferents de les que s’havien fet en anys anteriors. I, per 
tant, posar l’accent a l’exclusivitat..., a mi em costa dir-ho perquè jo crec que el món 
és una mica de colors i, per tant, cal veure, doncs, els diferents matisos o diferents 
aportacions que puguin haver-hi, però l’accent en l’àmbit del lloguer, quan abans ha-
via estat bàsicament en el que era la potenciació de l’habitatge de protecció oficial 
de compra.

Però també tinguem-ho clar: fa deu anys només –i aquí se’ns posava algun exem-
ple, no?, de com ha canviat el panorama–, fa deu anys les demandes ciutadanes eren 
aquestes. I jo crec que això ve, reconeguem-ho tots, també l’Administració, lògica-
ment..., però també hi havia una demanda ciutadana real en un sentit i no en un al-
tre. I, per tant, segurament, empesos també per aquesta demanda va ser..., d’entrada 
perquè representa menys hipoteca econòmica per a l’Administració, que ho tira en-
davant, però també perquè era la demanda que hi havia al carrer, doncs, es va posar 
gairebé tot l’esforç en aquesta matèria. Per tant, és evident que hem de fer un canvi, 
que l’estem fent i que, per tant, ha d’haver-hi, doncs, analitzant la situació, una pro-
jecció diferent.

Em demanaven si tenim..., em sembla que era el Sergio, no?, Sergio Sanz, que em 
demanava si tenim un pressupost..., el pressupost necessari per fer tots aquests can-
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vis en quinze anys. Sí, penseu que a partir de demà..., sé que estem parlant d’un tema 
que no teniu i, per tant, en aquest sentit només ho han pogut veure la gent del Consell 
Nacional de Joventut, però a partir de demà estarà penjat a la pàgina web del depar-
tament i disposareu d’aquest PTSH, que és una anàlisi en profunditat de quina és la 
situació real que tenim i de la necessitat de creació de nou habitatge. I, en base a això, 
lògicament –us ho ensenyo, però ja us ho mirareu amb deteniment–, tot un estudi de, 
en els propers quinze anys, com nosaltres creiem que s’hauria d’invertir, quines quan-
titats i en quins àmbits específics, per verdaderament poder canviar, doncs, la situació 
que tenim ara i, per tant, incrementar en aquest 5 per cent d’habitatge de protecció so-
cial i tenir un 15 per cent en aquestes àrees, doncs, d’alta demanda. Escolta’m, aquests 
són uns temes en els quals jo, doncs, volia donar resposta. 

Per altra banda, per part de..., i si m’ho permets, eh?, en la vessant més estricta-
ment política, si no podem dir que creiem que és necessari tenir eines d’estat i d’això 
ja se’n diu que hem fet un discurs únicament, doncs, sobre la vessant nacionalista, 
em sembla que..., o independentista, no ho sé, em sembla que us heu equivocat i for-
ça. He estat parlant absolutament tot el temps de l’àmbit, doncs, de l’habitatge, i evi-
dentment cal fer un diagnòstic i evidentment cal veure que no tenim els recursos per 
poder-hi fer front. Si no, doncs, bé, poden actuar com alguns, que es posen una bena 
als ulls i no ho volen veure.

Bé, em demanàveu..., per part del Partit Socialista, no? Celebro que vegeu amb 
bons ulls el que era..., em demanàveu..., no?, posàveu l’accent en la bondat de l’im-
post dels pisos buits. Recordar que lamentablement el tenim en el Tribunal Constitu-
cional, que ell mateix va aixecar la suspensió que va demanar el Govern de l’Estat, 
però tots aquells que teniu veu i sobretot influència en el Govern de l’Estat –per tant, 
Ciutadans i Partit Popular–, home, estaria bé que hi hagués, doncs, la pressió perquè 
una eina que considerem útil per poder treballar, per poder tenir recursos, i al cap i 
a la fi per disposar de nous habitatges per utilitzar en l’àmbit del lloguer social..., és 
important que es tregui aquest pes sobre aquesta llei.

És evident que el PTSH pretén donar sortida a tots els joves, perquè és en base 
a l’anàlisi de la situació que des d’un punt de vista demogràfic s’ha estudiat i, en 
aquest sentit, és un tema absolutament científic, és un tema absolutament rigorós. 
Doncs, se’ns fa el plantejament de que es requeriran 235.000 habitatges nous per po-
der donar resposta a la necessitat de les noves llars que es crearan, i és aquí on nos-
altres fem les diferents propostes per poder-hi donar resposta, no? I, per tant, posar 
l’accent en que el nostre objectiu –i així queda clar en el mateix document– és que 
evidentment haurà d’haver-hi construcció d’habitatge, molt d’ell precisament per al 
lloguer social, però haurem de prémer l’accelerador en aquests moments per poder 
obtenir aquests pisos que estan buits, que tots hi heu fet referència, i que, per tant, 
amb aquesta eina que tenim, que és positiva, del tanteig i retracte, i que hem fet ac-
tuacions conjuntes amb alguns municipis –amb alguns municipis que han volgut 
apostar per aquesta eina, doncs, hi hem treballat–, cal donar resposta, no? 

Respecte a la renda bàsica d’emancipació, n’he fet algun comentari. Jo crec que 
l’objectiu era totalment lloable, sens dubte, però el disseny va ser un punt trampós i 
ens ha portat..., ara tenim molts problemes –ho sabeu– amb joves que se’ls ha de re-
clamar que se’ns retornin els diners que se’ls van facilitar per..., doncs, en matèria de 
la renda bàsica d’emancipació, perquè han canviat els seus ingressos i, per tant, això 
ens genera, a nosaltres i a ells, una dificultat i, almenys a mi, una gran incomoditat, 
perquè és un element al qual no ens agradaria veure’ns abocats, no?

«Les dades» –ens dèieu– «dels habitatges buits no són bones.» Hi estem d’acord 
i ja hi estem treballant; hi estem treballant de moltes maneres. Una és amb la volun-
tat d’aquesta mobilització d’habitatges buits a través de l’impost als mateixos pisos; 
amb el que és la compra a través del tanteig i retracte, que estem fent una autèntica 
revolució del que és la venda per part de les entitats financeres d’aquests immobles, 
el que podrien ser..., s’han anomenat «fons voltors». Nosaltres aquí hi entrem i, per 
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tant, aconseguim que aquests habitatges retornin o que vinguin a l’Administració 
per fer-ne un ús social. I, per tant, nosaltres entenem que aquí estem fent una tasca 
molt positiva, no? I això ho fem bàsicament el Govern del país, també alguns ajun-
taments i també algunes entitats del tercer sector que hi tenen opció. I, per tant, jo 
això ho vull posar molt, molt en valor.

M’he despistat abans i em sembla que era el Sergio Sanz que ens comentava els 
increments dels preus del lloguer. Us demano que tinguem cura i que no us cregueu 
el primer portal immobiliari, perquè heu donat dades de portals immobiliaris, i les 
dades dels portals immobiliaris segur que responen a una realitat que ells tenen, 
però a una realitat reduïda, que posen en el mercat, i és la intenció que tenen: mi-
rar d’arribar a aquell lloguer. Evidentment, volen, bé, posar-ho en un lloguer alt, 
però la nostra opció és concretament al contrari: mirar de refredar, doncs, el que és 
aquest increment dels preus de lloguer. I ens preocupa, clar que sí, l’increment dels 
lloguers, però a Barcelona és del 9 per cent, no de les xifres que heu dit. I, per tant, 
mireu-vos bé les estadístiques. I a Girona, del 6,1 per cent. I es té en compte la di-
ferència dels preus d’un municipi a un altre, no? I, per tant, en aquest sentit, home, 
hem de tenir en compte que majoritàriament el que hi ha són renovacions. Renova-
cions que en molts casos majoritàriament, doncs, són a uns preus bastant inferiors 
del que aquí se citava.

Al Gabino Martínez..., no? (Veus de fons.) Allà, sí. Ens expressaves totes les te-
ves preocupacions, que podem compartir, no? Ens deies: «Quines mesures, doncs, 
es fan en aquest àmbit de treball amb la URV, amb l’Ajuntament de Barcelona, que 
també hi era, amb entitats municipalistes, amb altres elements que hi participaven?» 
Home, doncs, hem fet les divuit línies, les divuit línies bàsiques que hauran d’ins-
pirar la llei d’arrendaments urbans, que ens hem compromès a tenir per al mes de 
setembre. I també en aquest sentit, doncs, disposar d’un índex de referència, el qual 
esperem poder tenir en les properes setmanes. I, per tant, serà un element de trans-
parència i d’informació tant per als propietaris com per als llogaters. I que, per tant, 
ens permeti en base a aquest, doncs, abaixar la tensió que en aquest moment hi ha a 
l’àmbit del lloguer i, per tant, mirar de reduir-los.

I, per tant, home, aquí són moltes les polítiques que s’han de fer. I jo suposo que 
ara, no?, s’entén més que potser a vegades les intencions..., doncs, les intencions, les 
polítiques són importants i valentes. Jo entenc que així tu ho deus pensar de l’Ajun-
tament de Barcelona, però, doncs, hi ha una manifestació al carrer que diu això: 
«Barcelona no està en venda», malgrat que suposo que tu mateix penses que fan po-
lítiques en aquest sentit, però l’alcaldessa es troba amb una manifestació a Barcelo-
na que li diu això. Per tant, entenc que més enllà de les bones intencions, que segur 
que hi són, i em consten, doncs, la realitat és dura i a l’hora d’afrontar les possibles 
solucions tot és complex, no? 

Per tant, respecte al Partit Popular, ens dèieu: «Escolta’m, el Pacte nacional per 
l’habitatge.» Jo no he volgut entrar directament al pacte nacional pel dret a l’habi-
tatge, d’entrada perquè el secretari d’Habitatge i jo mateixa, que érem diputats en 
aquell moment, no el vàrem sotasignar. 

I no volíem fer una crítica d’un pacte que vam considerar absolutament esbiaixat 
i que el temps ens ha donat la raó. Esbiaixat perquè es pensaven que tot seria fàcil i, 
en canvi, va saltar tot pels aires. Ens seria fàcil al secretari d’Habitatge i a mi matei-
xa fer una crítica duríssima d’aquell pacte nacional, que no s’ha pogut dur a terme 
per cap dels governs que ha estat al capdavant, perquè era més basat en una il·lusió, 
en unes ganes de dur-lo a terme, que sobre una realitat. Que, com aquí abans també 
es deia, a més a més no podem plantejar –i això el PTSH jo crec que ho fa bé– una 
anàlisi a quinze o a vint anys sense una revisió cada cinc anys per veure com evolu-
cionen les coses. Perquè sabem que estem en un món que les coses ens canvien. I a 
vegades a dia d’avui ens podem fer un plantejament, però que ens aniran canviant. 
Per tant, és necessari que les observem i que vegem com van. 
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Escolta’m, respecte a la disminució de l’aportació de l’Estat, ja ho he dit. I res-
pecte a les ARE també m’he mostrat clara, no? 

I respecte a si hi ha segregació de les polítiques d’habitatge. He començat per 
aquí, per dir que no n’hi havien, que davant de la situació d’emergència que ens ha-
víem trobat havíem posat nosaltres com un element positiu, podríem dir, els deman-
dants joves. Però no havíem fet unes polítiques específiques, no havíem segregat 
polítiques. Però no per fer una crítica, sinó segurament per una constatació dels fets. 
Si vostè troba a la pàgina web del Govern de l’Estat que hi han polítiques diferen-
ciades, m’ho explica, eh? Perquè em sembla que no ho sabrà trobar per més que la 
revisi de dalt a baix.

Pel que fa referència, doncs, a Junts pel Sí, tant el David del Moral com el... Per-
dó. (Veus de fons.) Gerard Gómez, disculpa. David Martínez, no? El David Mar-
tínez. Heu parlat de força temes que és evident que hi hem de posar l’accent i també 
ho heu fet des del Consell Nacional de Joventut. No recordo la... (veus de fons), sí. 
És evident que no podem només parlar de l’àrea metropolitana, però també és clar 
que en aquests moments és on tenim la major pressió i és on nosaltres a dia d’avui 
hem de posar també el màxim d’esforç. 

Però és clar que sí, i jo m’hi trobo com a representant del Govern en matèria de 
governació, responsable del món local, que vas a municipis petits i has de parlar 
de... Escolta, potser demanen un, dos habitatges per a la gent jove d’aquell municipi 
i que, per tant, tan necessari és per a aquells joves com per als joves de la conurbació 
de Barcelona. I cal, doncs, ser sensibles i donar resposta a aquesta diversitat que hi 
ha en el país i que, per tant, dallò. I sí, ho contemplem en el PTSH, ho contemplem 
perquè creiem que és necessari poder treballar en els diferents àmbits en els quals 
tenim feina. 

Oficines, les oficines dels joves, ens demanàveu, no? Doncs, sí, és clar que sí. 
Hem de treballar i hem de potenciar-ho. I en aquest sentit, si no m’erro, al setembre 
em sembla que tenim preparada una actuació conjuntament amb joventut, conjunta-
ment amb el Consell Nacional de Joventut, on l’habitatge, doncs, serà present d’una 
forma molt clara, no? I, per tant, hi treballem de forma molt clara. 

Ens demanàveu quina coordinació hi ha en els municipis. Mira, no és que tin-
guem un òrgan específic de coordinació, però sí que tot allò que hem mirat de tirar 
endavant ho hem coordinat amb el món local, no? Per exemple, ara mateix, que es-
tem parlant dels índexs de referència, ens estem reunint amb tots i cadascun dels al-
caldes afectats. I, per tant, els estem explicant què és el que es trobaran d’aquí a pocs 
dies. I, per tant, creiem que és necessari que n’estiguin al cas, que ho comparteixin 
i que ho vegin, doncs, positivament. I de moment això és en aquest sentit. I també 
hem treballat, per exemple, tot el tema de la llei d’arrendaments urbans, que vàrem 
estar reunits no només amb la URV, sinó també amb el món local, que hi era pre-
sent, no? I, per tant, aquí hi hem treballat.

El Ferran Estruch, de l’ACM, ens deia: «Home, hi han més diners per a les ofi-
cines?» Aquest any hi hem posat 1 milió d’euros més que hi havia hagut amb an-
terioritat. Per tant, sí. Segurament pot semblar que és insuficient, però hem fet un 
increment important. Arribem ja a 15 milions d’euros en les oficines.

I respecte a la masoveria. Tenim clar..., ens demanàveu per diferents maneres, no? 
Ens dèieu: «Bé, això amb el PTSH ho transformarem?» Ei, aquests temes tan estruc-
turals no es canvien ni en quinze anys. Jo crec que podrem fer una avançada impor-
tant respecte a l’àmbit de lloguer, respecte a les altres formes de tinença. Serà més 
laboriós i serà més lent perquè també estem més lluny. I, per tant, el que serà impor-
tant és iniciar-nos. I no, no es tracta de fer, ens dèieu, de conillets d’Índies, ni molt 
menys. Però sí que és realitat que hi ha una ment més oberta, amb més possibilitats 
de canvis, amb més voluntat de formar-ne part. 

I, per tant, en aquest sentit, amb honradesa, no?, sent molt franca. Aquí molts de 
vosaltres heu demanat, i que seria necessari, avançar en aquest àmbit. Cap de les 



DSPC-C 456
13 de juny de 2017

Sessió 10 de la CPJ  25 

persones grans amb les quals jo interlocuto em parlen de la masoveria urbana. Més 
aviat em posen una mica de cara de..., eh? Per tant, els canvis culturals s’han d’anar 
fent al conjunt de la societat, però lògicament qui els impulsa, qui els acaba donant 
força i relleu, doncs, són les noves generacions, no?

Ens convidaves al consell nacional. Al consell nacional hi serem. Jo em sembla 
que soc fora del país. Si és així algú del departament..., eh?, no sé qui, però vindrem 
i, per tant, us escoltarem com ens sembla que correspon. 

També ens demanàveu aquest accent en el món local, no tan metropolità. És evi-
dent que ja us deia que ha de ser així. 

I respecte al Plan de vivienda jo m’atreveixo a afirmar que no és que sigui una 
repetició de l’antic, sinó que té un punt de pitjor. Un punt de pitjor perquè, per exem-
ple, no hi ha límit en el que és el cost de l’habitatge. I, per tant, tu et trobes que 
es pot comprar un habitatge de luxe amb l’ajuda del Plan de vivienda si el salari 
d’aquell jove no excedeix uns límits. I, per tant, podem impulsar coses que no són 
correctes, eh? Més enllà d’altres elements que ja podem analitzar i que no són prou 
positius.

La mitjana europea del 20 per cent. Ets optimista, eh? No. La mitjana europea, 
el 20 per cent, no. Als països del nord sí, però la mitjana del conjunt d’Europa no. 
És evident que cal avançar, però pensem que el 5 per cent és el que seria la part alta 
dels països del sud d’Europa. I, molt sincerament, a mi m’agradaria fer un plante-
jament en què ens diguéssim: «Escolta’m, en quinze anys estarem al 20 per cent», 
al 20 per cent, doncs, de pis de protecció social d’algun..., en les diferents vessants 
que entenem. Però jo crec que el pla és ambiciós i també realista, que això és el que 
és necessari per verdaderament no fer-nos trampes al solitari, fer una gran promesa 
i qui dia passa any empeny. Del que es tracta és que verdaderament avancem amb 
passos sòlids, no?

I, per tant, és clar que el pla precisament està pensat per a l’emancipació dels 
joves, per facilitar-la i tenint en compte –en base, hi insisteixo, als estudis demo-
gràfics– els canvis que cal dur a terme, l’increment d’habitatges que cal. I no hem 
volgut posar l’accent en les solucions, en el que és la construcció, perquè som de 
l’opinió que, malgrat que aquest país té un cert marge per l’àmbit de la construcció 
de l’habitatge i, per tant, no serem nosaltres qui el demonitzem, també és evident 
que ens faríem un flac favor si no som capaços de treure rendiment de l’habitatge 
que ja tenim construït i que en aquests moments és buit. I que, per tant, aquí hem de 
mirar de posar-hi l’accent. 

És evident que cal treballar per equilibrar els diferents models. Però, hi insistei-
xo, eh?, jo crec que ens enganyaríem tots si creiem que per quinze anys d’actuació, 
ni que sigui ferma i decidida, canviarem la realitat com un mitjó. I el que podem 
fer és avançar de forma substancial. Per tant, a passar a disposar del que en el marc, 
doncs, del PTSH ens contemplem, no?

Ens demanàveu de treballar plegats; ja ho he dit: disposats. Ho hem fet fins aquí. 
Segur que podem aprofundir-hi més, però aquesta és la nostra ferma voluntat, que 
entenc que compartim. 

I em sembla que res més.

El president

Molt bé. Ara si els grups ho demanessin obriríem un altre torn. Ara seríem molt, 
molt estrictes. No és necessari tampoc. No és obligatori. (Pausa.) Ciutadans el de-
mana; per tant, el diputat Sergio Sanz tindria..., posaríem dos minuts màxim.

Sergio Sanz Jiménez

Gràcies, president. Serà només per contradiccions, serà molt ràpid.
A veure, consellera, vostè m’ha retret que parlés del 15 per cent d’increment de 

preus a Barcelona. L’informe del consell de la joventut diu que a Barcelona ciutat ha 
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incrementat en un 17 per cent. Per tant, les xifres em sembla que no me les hauria 
d’haver retret. 

Però després també una altra qüestió, que pensem que una persona de la seva 
posició, que ocupa una responsabilitat tan alta en el Govern, hauria d’evitar partici-
par de determinades difamacions o de determinats humors o de determinades atri-
bucions que volen assenyalar el meu partit com un partit defensor de les elits quan 
ha fet referència a l’IBEX 35; sobretot quan es té en compte que vostè pertany a un 
partit, que és Convergència Democràtica, que té..., i això sí que és una realitat, per-
què li demanaria que ens digués una sola persona del meu partit que participi en 
un consell d’administració d’alguna empresa de l’IBEX. Perquè vostè... Sí que hi ha 
casos, com, per exemple, un dels pares fundadors del seu partit, que em sembla que 
els pares fundadors del partit li són propers, com seria el Miquel Roca, que estava al 
consell d’Endesa cobrant 250.000 euros. I ara està investigat per haver fet donacions 
del 3 per cent al seu partit.

Perquè cal recordar que el seu és el partit del 3, del 4 per cent, de les seus em-
bargades, es digui Convergència o es digui PDECAT. Hem vist recentment el cas de 
Gordó. Per tant, li demanaria una mica de prudència a l’hora de fer determinades 
afirmacions.

El president

El Partit Socialista no fa ús de la seva paraula. Pel Grup Parlamentari de Catalu-
nya Sí que es Pot, Gabino Martínez.

Gabino Martínez Muñoz

Sí, no. Simplement, molt ràpid, perquè una de les poques coses que m’han con-
testat ha sigut justament sobre l’Ajuntament de Barcelona, i entenc que no estem 
aquí justament per fer seguiment sobre el que fa aquesta institució. Que, a més a 
més, justament va ser de les primeres que va denunciar aquesta bombolla del lloguer 
i que, per tant, doncs, busca aliances i, per tant, en tant que la consellera ha coin-
cidit en la diagnosi, estic convençut que podrà treballar molt bé amb l’Ajuntament 
de Barcelona aquest tema. I que ja està, simplement era fer aquesta reflexió, perquè 
com la resta de preguntes han quedat sense respondre, doncs, com a mínim, he res-
post aquesta interpel·lació directa.

El president

Per part del Grup Parlamentari del Partit Popular, la companya Marta Giménez.

Marta Giménez Arcusa

Gràcies, president, de nou. I gràcies, consellera, per les seves respostes. Volia 
matisar que vostè és lliure de parlar del que consideri; encara que estigui en habi-
tatge, vostè pot parlar del moviment separatista, però nosaltres també som lliures 
d’opinar sobre el seu discurs. Simplement això. I ja finalitzo recordant-li que li he 
demanat mesures concretes i m’han mancat.

Moltes gràcies.

Pol Mena Gironès

No, només... (Veus de fons.) Ai, perdó, perdó, he parlat abans que el president. No 
em faci fora, si us plau. (L’orador riu.) No, ràpid. Aquest temps compta o...? (Veus 
de fons.) Sobre el tema dels pisos de protecció oficial, que no ha acabat de respon-
dre la..., per què segueixen implementant-ho en el PTSH, i com és que segueixen 
fent política a favor dels pisos de protecció oficial, quan en el..., bé, el pla territorial 
en compravenda, no?, de compravenda. I l’altra: sobre el tema del camp de proves, 
segueixo no estant d’acord amb el que ha dit, perquè ha parlat: «No, els joves estan 
més oberts al canvi, no...» No, perdona, els joves també volem estabilitat, volem fer 
plans a llarg termini, no? Que això de la mentalitat oberta em sembla en un punt 
una mica estigmatitzador; no dic que ho hagi fet a mala fe o a bona fe, però sí que 
és estigmatitzador.
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Magí Senserrich i Guitart

Els joves volem emancipar-nos d’una forma autònoma, d’acord? Això vol dir que 
en polítiques d’ocupació hem de garantir l’ocupació; en temes d’educació hem de 
garantir igualtat d’oportunitats, accés als estudis, i en el tema de l’habitatge, fem-ho 
com ho hem de fer, parlem-ho, treballem-ho, construïm un model, però si jo després 
d’uns estudis superiors tinc una feina de vuit-cents euros, quan creieu que hauria de 
destinar a l’habitatge?

I el tema dels avis que has comentat: els avis estan fent la revolució, fa dies. I en 
temes de models de cohousing, en què compartiran serveis, en què estan replante-
jant-se el model de viure, en com s’estan trobant que la propietat, al final de la vida, 
no els serveix de res i que han de buscar altres models, també alternatius, per donar 
resposta a les seves necessitats vivencials. I, per tant, aquí és una cosa..., que aquí 
estem a la Comissió de Joventut, però és que crec que ha de ser un pla transversal a 
totes les generacions per donar resposta a les necessitats vivencials de cada una de 
les persones que visquin a Catalunya.

El president

Bé, abans que respongui la consellera, els portaveus i representants dels diferents 
grups parlamentaris, per petició del Consell Nacional de Joventut, ara quan acabi la 
intervenció la consellera, que no hi haurà torn de rèplica, ens quedem un moment, 
que hem de tractar uns temes derivats de la gestió de la comissió. Consellera, tindrà 
tres minuts, quatre màxim. Per tant, li cedeixo la paraula.

La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

A veure, miro de contestar-ho tot. Difamacions, no, eh? S’ofèn molt ràpid, però 
jo crec que, amb honestedat, explicar als joves que tot ha millorat fa tres anys és 
més un discurs de l’IBEX 35 que no d’un jove; ja està. A partir d’aquí, vostè opini 
el que vulgui.

Col·laborem amb l’Ajuntament de Barcelona, tant que col·laborem i treballem 
conjuntament en el Consorci de l’Habitatge de Barcelona, i des d’allà es fan les po-
lítiques conjuntes; per tant, és absolut. I jo entenc que el que li he manifestat és dir 
que les intencions polítiques no són en moltes ocasions suficients per resoldre pro-
blemàtiques greus. I amb això ens hi hem trobat tots: vostès i nosaltres. 

Respecte al tema de l’habitatge, a l’accent majoritari: jo he dit que no seria mono-
color i, per tant, que posaríem..., miraríem de posar, doncs, el pes majoritari en el 
lloguer i en el lloguer social. Però sí, hi haurà lloguer social, però també parlem 
d’HPO, de compravenda. Hi ha d’haver una petita part; hi han àmbits en els quals 
segur que n’haurem de fer i de tinences intermèdies. I aquí introduïm un element en 
què creiem que tots hi haurem de posar –ajuntaments, Govern de Catalunya i també, 
doncs, els privats que puguin participar d’aquest HPO– esforços per treballar-hi, no? 
I, per tant, això ha de ser una realitat, tant en un àmbit, doncs, metropolità com en 
un àmbit més rural, com es manifestava, no?

I estic d’acord..., manifestàveu, no?: hem de parlar de les necessitats per a tot-
hom, però hem de contemplar que majoritàriament, per entendre’ns, els joves, tots 
tenen..., parlo en categoria un punt massa categòrica, eh?, però els joves tots tenen 
per resoldre el seu àmbit d’habitatge. Tots no, ja m’entenen –ja m’entenen–, majori-
tàriament, eh? Majoritàriament, han de resoldre el seu àmbit d’habitatge, i majorità-
riament la gent gran el té més resolt. Per tant, quan parlem de construcció de noves 
llars, que és on, doncs, hi ha aquesta necessitat nova, parlem majoritàriament de jo-
ves. Per això he posat aquí l’accent, no per cap altra qüestió.

I després em parlaves..., i tens tota la raó, però jo crec..., tu em deies: «Quan un 
té una..., ha fet una carrera superior, es troba en la dificultat de l’habitatge i tal, amb 
un salari de vuit-cents euros, quin ha de ser el lloguer?» És que, per mi, el tema està 
en que no es pot tenir un salari de vuit-cents euros, sinó que hem de treballar per 
incrementar aquest salari. Per mi no és fer una reducció a la baixa de les condicions 
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de la vida de la gent, sinó un augment de les condicions de la vida de la gent. I per 
això..., i és fonamental que hi hagin uns salaris dignes per a tothom.

El president

Bé; molt bé, arribats fins a aquest punt, donaríem per tancada la comissió. 

La sessió s’aixeca a les cinc de la tarda i un minut.
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