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Sessió 19 de la CGAPH

La sessió de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 

(CGAPH) s’obre a les tres de la tarda i set minuts. Presideix Joan Garriga Quadres, acom-

panyat del vicepresident, Sergi Sabrià i Benito, i de la secretària, Sonia Sierra Infante. As-

sisteix la Mesa el lletrat major.

Hi són presents els diputats Joan Ramon Casals i Mata, Violant Cervera i Gòdia, Jordi 

Cuminal i Roquet, Chakir el Homrani Lesfar, Anna Figueras i Ibàñez, Marc Sanglas i Alcan-

tarilla, Marc Solsona i Aixalà i Roger Torrent i Ramió, pel G. P. de Junts pel Sí; Martín Euse-

bio Barra López, Noemí de la Calle Sifré, Sergio Sanz Jiménez i Laura Vílchez Sánchez, pel 

G. P. de Ciutadans; Eva Martínez Morales i David Pérez Ibáñez, pel G. P. Socialista; Josep 

Lluís Franco Rabell i Marc Vidal i Pou, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot, i María José 

García Cuevas i Alberto Villagrasa Gil, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya.

Assisteixen a aquesta sessió el director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Jau-

me Fornt i Paradell, acompanyat del director de Promoció de l’Habitatge, Albert Toledo 

Pascual, i els representants de la Plataforma Veïnal Victòria Kent Núria Rey Huerga i José 

Raúl Ponce.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del Departament 

de Governació, Administracions Públiques i Habitatge (tram. 250-00987/11). Grup Parla-

mentari de Ciutadans, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 

BOPC 400, 24).

2. Compareixença de Jaume Fornt, director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 

davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a informar 

sobre la situació dels edificis d’habitatges del carrer de Victoria Kent, 4, de l’Hospitalet de 

Llobregat (tram. 357-00489/11). Comissió de Governació, Administracions Públiques i Ha-

bitatge. Compareixença.

3. Compareixença d’una representació de la Plataforma Veïnal Victoria Kent davant 

la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a informar sobre la 

situació dels edificis d’habitatges del carrer de Victoria Kent, 4, de l’Hospitalet de Llobre-

gat (tram. 357-00490/11). Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. 

Compareixença.

El president

Bona tarda, diputats, diputades, iniciaríem la sessió d’avui amb el primer...
Primer, alguna substitució a comunicar?

Marc Solsona i Aixalà

Sí, dues: la diputada Cervera substitueix el diputat Corominas, i la diputada Fi-
gueras, la diputada Lloveras.

El president

El Grup de Ciutadans? (Pausa.) Endavant.

Sergio Sanz Jiménez

Sí, a Ciutadans, els diputats Carlos Carrizosa i Joan García estan substituïts per 
Martín Barra i Laura Vílchez.

El president

Pel Grup Parlamentari Socialista?

Eva Martínez Morales

Sí, el diputat David Pérez substitueix la Rosa Maria Ibarra.

El president

Algú mes? (Pausa.) No.
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Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

250-00987/11

Bé, doncs, fetes o anunciades aquestes substitucions, donaríem pas al primer 
punt de l’ordre del dia, que és la proposta de resolució dels concursos públics de res-
tauració del Departament de Governació. És una proposta presentada pel Grup de 
Ciutadans. Si té l’amabilitat de fer la presentació...

Martín Eusebio Barra López

Gracias, presidente. Las personas con una enfermedad celíaca han de evitar de 
forma estricta la ingesta de gluten. La dieta sin gluten es la medicina de estas perso-
nas, la que les evita las graves consecuencias que su enfermedad produce en su salud 
general, no sólo en su sistema digestivo. Una dieta adecuada para ellos, es decir, sin 
gluten y equilibrada en el resto de nutrientes, les permite llevar una vida absoluta-
mente normal. Pero en países de dieta mediterránea, como España, seguir esta dieta 
es algo más complejo porque los productos a base de cereales con gluten suponen 
la principal aportación diaria de carbohidratos, y sustituirlos por otros productos, 
como el arroz o como el maíz, choca con nuestras costumbres. Además, las harinas 
de cereales con gluten están presentes en la elaboración de muchísimos alimentos, 
salsas, etcétera. 

En la actividad de restauración, no sólo tiene relevancia que se elijan productos 
adecuados, libres de alérgenos, sino que además es fundamental seguir protoco-
los muy estrictos de seguridad durante todo el proceso de manipulación para evitar lo 
que se llama la contaminación cruzada. Basta compartir un simple instrumento de 
cocina entre un alimento y otro para hacerlo totalmente inservible. Hasta ahora, la 
Administración catalana no dispone de un sistema de acreditación previa para con-
trolar si las empresas de restauración conocen y cumplen con los estrictos estánda-
res necesarios para evitar esta contaminación con alérgenos, y los afectados y sus 
asociaciones reclaman con insistencia que se incremente el control, porque casos 
de intoxicación se siguen produciendo en escuelas y en otros centros públicos. Pero 
aún es más responsable la Administración cuando es ella misma la que saca a con-
curso los servicios de restauración de centros públicos y no incluye entre los crite-
rios técnicos que deben cumplir las empresas licitadoras los suficientes requisitos 
para garantizar que se podrá disponer de dietas libres de alérgenos, como el gluten 
u otros, cuando los propios empleados públicos o los usuarios de estos servicios los 
requieran.

La Ley 17/2011, de seguridad alimentaria y nutrición, establece en su artículo 41 
que las administraciones públicas tienen, entre otros, el deber, a la hora de licitar sus 
servicios de restauración, de incluir, en los pliegos de contratación, requisitos para 
que la alimentación sea variada, equilibrada y adaptada a las necesidades nutricio-
nales de los usuarios del correspondiente servicio. Nuestra propuesta de resolución 
pedía que en estos pliegos de contratación se tuviera en consideración, como un re-
quisito, no excluyente, por supuesto, pero sí conveniente, si la empresa disponía de la 
acreditación que otorga la Associació Celíacs de Catalunya, que ofrece este servicio 
de acreditación de forma gratuita.

Por parte de Junts pel Sí se nos había presentado una enmienda que primeramente 
sólo tenía en cuenta la elección de ingredientes, y además se ponía alguna conside-
ración a incluir como criterio a la acreditación de una entidad privada. Bueno, otros 
criterios privados se pueden incluir como, por ejemplo, las normas ISO, pero, en fin, 
en cualquier caso, hemos llegado a una transacción que ya he puesto a disposición 
de todos los grupos y de la Mesa una transacción que también ha sido consensuada 
con la Associació Celíacs de Catalunya, que cumple con los criterios que consideraba 
esta asociación, de lo cual nos alegramos y agradecemos la voluntad del Grupo Junts 
pel Sí para transaccionar. Y, en este caso, esta transacción incumbe al Departament 
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de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, pero también nuestro grupo 
la ha presentado para que involucre al resto de departaments de la Generalitat. 

Gracias.

El president

Moltes gràcies, diputat. Tindria la paraula, pel Grup de Junts pel Sí, el diputat 
Chakir.

Chakir el Homrani Lesfar

Bones... Agrair al senyor Barra la voluntat de poder transaccionar. Nosaltres, el 
que hem situat i el que hem intentat és negociar, en primer lloc, una normativa que 
inclogui que han d’estar acreditats per una associació que és privada, en la qual, 
també si t’ho mires, hi han poques empreses acreditades; era una qüestió de molta 
complexitat i que no ho trobàvem lògic. A partir d’aquí, hem anat parlant sobre tots 
els aspectes entorn de les al·lèrgies i hem pogut situar, a partir de la petició, tota la 
part de manipulació i elaboració. Crec que és una bona transacció, que millora el 
text i que dona sortida a aquesta PR.

Ara, sí que –i seré molt breu– situar que és una transacció d’una cosa que, actual-
ment, el Departament de Governació i Administracions Públiques i Habitatge no li-
cita cap concurs d’adjudicació dels serveis de restauració i càtering, per la qual cosa 
ho tenim aprovat per quan en liciti algun, però, bé, com que s’han presentat, i ho ha 
dit el mateix senyor Barra, moltes, més de cinc PR, crec, en diversos àmbits amb 
el mateix text, com a mínim crec que hem fet un treball perquè tots els companys i 
companyes que hagin de transaccionar aquesta PR ja tinguin una guia de transacció, 
perquè si transacciones en una comissió ho pots transaccionar en una altra.

Però sí que fer aquesta reflexió, que el Departament de Governació, Administra-
cions Públiques i Habitatge no licita concursos per a l’adjudicació de serveis de res-
tauració i càtering, i ens trobem amb aquesta situació, però pensem que està molt bé 
que ens preocupem entorn de les al·lèrgies i les intoleràncies i treballem i fem feina 
per la Comissió d’Afers Socials, on demà es debatrà la mateixa PR. No passa res.

El president

Moltes gràcies, diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista, tindria la paraula la 
diputada Eva Martínez.

Eva Martínez Morales

Sí; gràcies, president. Bé, nosaltres, aprofitant aquesta proposta de resolució, vol-
dríem aprofitar que tenim la paraula per felicitar i agrair la tasca que fa l’Associació 
de Celíacs de Catalunya. No obstant, sí que creiem que la proposta, tal com estava 
redactada, és clar, només parlaven d’una part de la problemàtica. Llavors, per això 
felicitem que s’hagi arribat finalment a una transacció entre el Grup de Ciutadans i 
de Junts pel Sí.

De fet, aquest tema ja, com ha comentat el diputat de Junts pel Sí, hi ha una ba-
teria de propostes de resolució que han anat a diferents comissions. Es va veure, en 
concret, a la Comissió de Benestar i allà, doncs, es va dir que es fes un esforç per 
transaccionar i poder arribar a un text que, bé, això, no?, doncs, que no només in-
clogués la problemàtica que pateixen els celíacs, sinó també les altres al·lèrgies i 
into leràncies que existeixen.

Bé, jo crec que està bé, no?, poder tenir això preparat, i que sí que hi ha altres 
àmbits, com són les administracions locals, que en molts casos, ja ho tenen present, 
quan, per exemple, fan les licitacions. Per exemple, en el cas de Vallirana o altres 
municipis, doncs, tenim llars d’infants, allà tenim càterings, i llavors són temes que 
hem de tenir molt en compte. Llavors, no sé si la propera transacció, potser també 
podria arribar a tenir tot el que seria l’afectació cap a les administracions locals. 

Bé, el nostre vot serà favorable. 
Gràcies.
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El president

Moltes gràcies, diputada. Pel Grup de Catalunya Sí que es Pot, el diputat Marc 
Vidal, endavant.

Marc Vidal i Pou

Sí; gràcies, president. Agraïm al grup proponent que posi damunt la taula un 
tema candent, com és el tema de les intoleràncies alimentàries, especialment en el 
grup de celíacs que, efectivament, cada vegada es detecta més, és més nombrós i 
requereix, amb aquestes precaucions que vostè ha explicat, diguem-ne, podrien fer 
una vida força normalitzada.

El que no compartim és la metodologia. Ja sé que vostès fan propostes de reso-
lució a pes, diguem-ne, però ens podríem trobar amb una dificultat, que és que pre-
sentant-les iguals a diferents comissions aprovéssim coses diferents, la qual cosa, 
després, no sé com sortirien d’aquest entrellat, i potser hauria estat més fàcil parlar 
de qualsevol concurs públic que fes qualsevol organisme de la Generalitat en els 
termes que vostès expressen i que s’arribés a la conclusió a què han arribat, que ens 
sembla correcta, i ens sembla més correcta, encara, la transacció a la que s’ha arri-
bat, perquè no exclou d’altres tipus d’intoleràncies o d’al·lèrgies que es poden anar 
presentant, lamentablement, i que probablement vagin presentant i que, per tant, ja 
les tindríem, diguem-ne, tractades en una sola resolució. 

Nosaltres hi votarem a favor, òbviament.

El president

Moltes gràcies, diputat. Pel Grup Popular, té la paraula la diputada García.

María José García Cuevas

Sí; gracias, presidente. En primer lugar, agradecer a la Asociación de Celíacos de 
Catalunya el que se hayan puesto en contacto con diputados de este Parlamento para 
trasladarnos su problemática y que, desde aquí, pues, les ayudemos a solucionar un 
problema que hay que decir que la persona que sufre una intolerancia o una alergia 
no es una cuestión voluntaria y no es una cuestión de querer o no querer tomar una 
serie de alimentos, es que es algo que les afecta gravemente no ya a su salud, sino 
también a su calidad de vida y a la calidad de vida que van a tener en el futuro, en 
concreto la cuestión de los celíacos, y porque ha habido casos que no se han detec-
tado a estas personas, ya en edad adulta, pues, les han generado trastornos en el me-
tabolismo que han afectado gravemente y, como digo, no solo a su calidad de vida, 
sino también a la vida que pueden llevar en el futuro.

No es por eso, tampoco, una cosa..., casos aislados, una cosa extraña, que aun así 
tendríamos que estar de su lado, sino que es un tema de interés general, por la can-
tidad de casos que hay, que cada vez se detectan más. Queremos también resaltar, 
pues, el valor que tiene la iniciativa de la sociedad civil en Cataluña, la fuerza y el 
empuje que tiene el mundo asociativo catalán, que presta a las personas que tienen 
algún problema o que se ven afectados por alguna cuestión de salud, como es este 
caso, pues, prestan no solo apoyo, sino también la garantía de que estas personas se 
sienten respaldadas y reforzadas por un grupo de personas que están velando por 
sus intereses.

¿En relación con que se presente en esta comisión? Pues si es cierto que el De-
partament de Governació no licita este tipo de contratos, sería improcedente, pero 
también por la relación y la proyección que tiene el Departamento de Gobernación, 
tanto en el ámbito de los consells comarcals como en el ámbito municipal, ¿no?, con 
ayuntamientos, pues, sí que nos parece importante que esta iniciativa se apruebe y 
entre a formar parte de los mandatos parlamentarios que tiene que respetar el De-
partamento de Gobernación. Por tanto, apoyaremos la transacción. 

Gracias.
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El president

Moltes gràcies, diputada. El grup proposant vol parlar sobre l’esmena o ja...? 
(Veus de fons.) Sí?

Martín Eusebio Barra López

Molt breument..., simplemente, decir: no es que la presentemos al peso, tenía-
mos algunas informaciones de algunos departamentos un poquito más proclives que 
otros y entonces... En cualquier caso, sí que para mañana lo volvemos a tener, en 
Afers Socials, pero ya hemos comentado que será la misma transacción; confiemos 
que sea la misma en todos y no organicemos ningún pequeño desajuste jurídico. La 
idea..., porque, bueno y habría quizá que ampliarlo sólo a ayuntamientos, ¿eh? Cui-
dado, habría otras... ¿Preguntamos aquí, dieta sin gluten? Bueno, creo que ya está. 

Gracias a todos.

El president

Moltes gràcies, diputat.
Si us sembla, sou coneixedors tots els grups de l’esmena transaccionada? (Pausa.) 

No cal fer una lectura, doncs? (Pausa.) La teniu tots, oi? Molt bé, doncs, passaríem 
la proposta, amb l’esmena transaccionada, a votació. 

Vots a favor de la proposta?
S’aprova per unanimitat.

Compareixença de Jaume Fornt, director de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, per a informar sobre la situació dels edificis d’habitatges del 
carrer de Victoria Kent, 4, de l’Hospitalet de Llobregat

357-00489/11

Passaríem al segon punt de l’ordre del dia, que és la compareixença de Jaume 
Fornt, director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Ja és prou conegut a la 
comissió (el president riu), darrerament. Li donem la benvinguda, a ell i al senyor 
Albert Toledo, eh?

El mecanisme d’intervenció seria el conegut: vint minuts per part dels compa-
reixents: la seva compareixença respon a una petició, que és informar sobre la situa-
ció dels edificis d’habitatges del carrer Victoria Kent, de l’Hospitalet de Llobregat.

Sense més demora, els donem la benvinguda públicament, que estiguin aquí per 
informar-nos sobre aquest tema. Teniu vint minuts, i després hi haurà el torn d’in-
tervencions per part dels grups parlamentaris. Endavant, doncs.

El director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (Jaume Fornt i 
Paradell)

Molt bé; gràcies, president. Senyors diputats, senyores diputades, saludar també 
la presència de representants dels veïns, que som conscients que, en definitiva, són 
els que pateixen una mica les conseqüències de la situació que descriuré, evident-
ment, no?, i amb la que vull que sàpiguen que empatitzem totalment.

Per això és que també avui m’acompanyen, en aquesta compareixença..., he vol-
gut que estiguessin tots els responsables, diguem, de tot el procés de gestió dels ha-
bitatges públics, concretament, els de la Ciutat de la Justícia, des del principal res-
ponsable, que és l’Albert Toledo, passant per la Dolors Clopés, o el tècnic de zona, 
que és el David Garcia, no?, que és el referent o ha de ser el referent immediat, dels 
veïns per les qüestions del dia a dia o immediates que puguin requerir, que ja ho era 
fins ara i que, per tant, també està aquí present.

Dit això, jo faré la meva exposició, una mica, la desglossaré en tres apartats, no?, 
una més descriptiva, de quina és la situació actual i quina problemàtica tenim; una 
segona part, en la que explicaré una mica què hem fet, i una tercera, en què intenta-
ré explicar què farem, eh? O què podem fer, perquè moltes vegades el que es vol fer 
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tampoc és el que es pot fer. Quant a la primera part, ja començant amb la qüestió 
més descriptiva, la promoció de la ciutat judicial d’Hospitalet de Llobregat, bé, té 
dues escales, situades al carrer Victoria Kent, 4A i 4B, amb 64 habitatges cada es-
cala, per tant, es tracta d’una promoció, que té 128 habitatges en el seu conjunt, que 
el mes de febrer del 2012 es va realitzar la convocatòria pública per a l’adjudicació 
d’aquests habitatges, i que la majoria d’aquests habitatges es van lliurar el mes de 
juny d’aquell mateix any 2012.

Aleshores, la primera qüestió a comentar és que les primeres ocupacions il·le-
gals dels habitatges es van produir al mes de juliol del mateix any, eh? Ara faré un 
comentari respecte a aquesta qüestió, però, en definitiva, la foto actual és que hi 
haurien 83 habitatges que es van lliurar, d’aquests 128, mitjançant la convocatòria 
pública pel sistema normalitzat d’adjudicació; 17 que s’han lliurat a través de pro-
postes que venen de la Mesa d’Emergència, i tenim 28 habitatges que estan ocupats 
il·legalment en aquest moment, eh? Aquesta és la radiografia de la situació actual de 
la promoció.

Primera qüestió que em diran vostès, o que em poden dir, és: com pot ser que en-
treguem al mes de juny, al mes de juliol ocupin pisos buits, no?, o com pot ser que 
hagin quedat pisos buits?, o com pot ser que al 2012 quedessin pisos buits? Jo els 
podria dir..., la primera cosa que els podria dir és que la competència, en aquest cas, 
per adjudicar aquests pisos és de l’Ajuntament d’Hospitalet, però no em vull quedar 
aquí perquè... Simplement ho dic perquè tothom conegui quin és el paper de cadas-
cú en aquesta promoció, però no ho dic en absolut per culpabilitzar de res a ningú, 
perquè a continuació d’això també diré que és habitual, en qualsevol promoció d’ha-
bitatge públic, que quan tu fas el primer lliurament d’habitatges, doncs, hi han molts 
veïns, per exemple, que renuncien en aquell moment a l’habitatge. És a dir, per tant, 
no els pots lliurar l’habitatge en aquell moment, vol dir que n’has de buscar un altre, 
eh? Això és el que fem nosaltres habitualment, i és el que va fer l’Ajuntament d’Hos-
pitalet en aquest cas, que és qui té la competència per a l’adjudicació. 

En qualsevol cas, això té un tràmit, eh?, això té un tràmit, sempre té un tràmit, 
el que sigui, per més ràpid que es vagi. I en aquest tràmit pot passar que es pro-
dueixin ocupacions als habitatges. El mateix ens pot passar o el mateix ens passa 
quan, encara més, si és un habitatge que, després d’una ocupació il·legal, l’aconse-
guim desallotjar, aquell habitatge s’ha d’arranjar, i després també s’ha d’adjudicar, 
eh? En aquest cas, també, de la promoció de la Ciutat de la Justícia, igualment, per 
part de l’ajuntament, l’arranjament el fem nosaltres. Tot això també té un tràmit 
i en menys de dos mesos no te’n surts, eh?, de fer aquest tràmit. És el mínim que 
és necessari fer i no es pot fer res més que això, perquè els pisos s’han de lliurar, 
doncs, amb l’escalfador, amb un bany en mínimes condicions, amb la cèdula d’ha-
bitabilitat i després d’haver fet els procediments d’adjudicació que han de garantir 
que els que tenen dret hi puguin accedir. Per tant, entre que un pis es desallotja i 
es pot tornar a adjudicar, menys de dos mesos no poden passar. I en aquests dos 
mesos es pot produir una altra vegada una ocupació, sobretot si hi ha algú de la 
promoció que avisa. És a dir..., i deixin-me que parli prou clarament, en aquesta 
qüestió, no?

Aleshores, tornant una mica al que succeeix en aquesta promoció, no? En 
aquesta promoció ens hem trobat amb aquesta situació; ens hem trobat amb una si-
tuació en la que hi ha hagut ocupacions il·legals, n’hi han hagut seixanta-una, con-
cretament, seixanta-una ocupacions il·legals, seixanta-una, i ens hem trobat amb 
la situació següent, no?, i jo els donaré uns exemples concrets de dates. Ens hem 
trobat una situació en la que nosaltres hem fet, perquè això ho hem fet immedia-
tament, tots els expedients de desallotjament judicial –de precari– necessaris per 
a la desocupació dels habitatges, però que, quan aquests expedients han acabat, i 
ara els comentaré les dates, quan han acabat, doncs, els han tornat a ocupar. Hi ha 
habitatges que ens els han ocupat..., hem hagut de fer quatre procediments succes-
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sius, judicials, sobre el mateix habitatge. Perquè, a més, els que ocupen saben que 
no poden ocupar el mateix, canvien la persona, i llavors estàs obligat a fer un altre 
procediment diferenciat, judicial, eh?

Els posaré uns exemples d’això, eh? És a dir, per exemple, un habitatge, que 
podria ser el de Victoria Kent, bloc 1, escala 1, tercer, segona; els puc dir que hem 
hagut de fer tres procediments successius i n’hem hagut d’iniciar un quart, que el 
primer ens va durar un any i sis mesos de tramitació, entre que el vam iniciar i vam 
aconseguir el llançament, un any i sis mesos; el segon, un any i sis mesos, i el tercer, 
un any i un mes. Això és el que dura un procediment de desallotjament d’una ocu-
pació il·legal, actualment, d’un habitatge públic que té altres adjudicataris fent cua 
a la llista d’espera, això és que dura, eh? I com veuen, si a més hi ha l’habilitat de 
canviar l’ocupant, doncs, t’obliga a posar un altre procediment. Els en podria posar 
altres, d’exemples, d’aquest mateix estil, que s’han produït en aquest bloc. 

Què hem fet davant d’això? Davant d’això hem fet una sèrie de coses que jo els 
voldria comentar, unes concretes i unes altres més genèriques, des d’un punt de 
vista normatiu. Des d’un punt de vista concret, nosaltres, bé, hem destacat el ges-
tor de zona. Nosaltres tenim gestors de zona assignats a totes les promocions de les 
que administrem, i el David Garcia, que el tenen present en aquesta sala, és el que 
vam, diguem, destacar perquè, bé, es cuidés d’una manera més intensiva del que fa 
a la resta de promocions d’aquesta promoció i fos un referent. Per tant, destacar una 
mica el nostre gestor per fer un seguiment particularitzat i més intensiu del que suc-
ceeix en aquesta promoció.

I després, l’altra cosa que vam fer el 2014 és contractar un servei de vigilància, 
que és un servei de vigilància rotatori, però que permet, i permet en aquesta promo-
ció, que cada dia es passi aquest servei de vigilància pels pisos que poguéssim tenir 
desocupats en aquell moment i pugui detectar, per tant, ocupacions, com a molt, 
amb vint-i-quatre hores de diferència. Això, des del 2014, que és quan vam fer, quan 
vam establir aquest concurs. Això, per la impossibilitat òbvia de posar un vigilant 
de seguretat a cada pis, que és impossible des del punt de vista racional ni des de 
qualsevol altre punt de vista. Això ens permet, òbviament, tenir coneixement cada 
vint-i-quatre hores si s’han produït noves ocupacions en aquell habitatge.

A banda d’això, des del punt de vista físic, tots els habitatges que se’ns alliberen, 
o perquè se’n va el llogater habitual o bé perquè es produeix el llançament de l’ocu-
pació, són habitatges que s’instal·len portes de ferro, especialment dissenyades per 
evitar l’ocupació, que es combinen amb tapiaments d’obra, si és necessari, de les 
finestres, perquè també ens entren per les finestres o per les galeries o per qualsevol 
espai que puguem veure que es pot fer això. Per tant, hi ha un assegurament, des del 
punt de vista físic, dels habitatges. Però, bé, a banda d’aquestes actuacions concretes 
fetes aquí és obvi que la situació que he descrit requereix mesures legislatives, és a 
dir, que no poden ser només aquestes, perquè, òbviament, la situació que he descrit, 
doncs, des del nostre punt de vista, no pot ser que un procediment de desallotjament 
d’un pis públic triguem un any i sis mesos, no pot ser, perquè els procediments judi-
cials estan dissenyats d’aquesta manera i no pot ser que això succeeixi.

Per cert, aquesta situació és la que provoca, no ens enganyem, la proliferació 
de les màfies famoses, o sigui, si hi ha una màfia que, justament, a un okupa li 
cobra cinc-cents o sis-cents euros per poder entrar en un d’aquests habitatges, els 
hi cobra perquè té una expectativa d’estar-se allà dintre entre un any i un any i sis 
mesos, perquè, si no, no els hi cobraria; perquè, si no, no els hi pagaria. Els cobra 
perquè té una expectativa de permanència en aquell habitatge durant aquest ter-
mini, i això és perquè els procediments judicials existents ens aboquen a aquesta 
situació. Per tant, si volem, com crec que és objectiu de tothom, tallar de soca-rel 
aquests comportaments mafiosos, que són els que estan provocant aquests tipus 
d’ocupacions, la inseguretat que provoquen, etcètera, hem de modificar la norma-
tiva, urgentment. 
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Llavors, bé, això nosaltres ho hem fet a dos nivells. Un, al nivell nostre, de les 
competències de la Generalitat; actualment, ho hem fet modificant o fent pro-
postes de modificació o d’incorporació d’alguns elements de la Llei 4/2016, que..., 
però, és clar, això dins de les competències que nosaltres tenim i, en aquest sentit, 
vam aconseguir introduir a la llei, i es va aprovar, jo crec, per unanimitat de tots els 
grups polítics, una disposició addicional quarta que deia, entre altres coses, que per 
accedir a les meses d’emergència s’havia de valorar, com un dels factors determi-
nants, per decidir si tocava o no aquella adjudicació, els factors de convivència ve-
ïnal; per tant, si hi ha una situació de convivència veïnal dolenta, no es pot produir 
una adjudicació a través de la mesa d’emergències. I la segona era una cosa que em 
sembla òbvia, però que l’ocupació d’un habitatge públic no dona preferència per a 
l’adjudicació d’un habitatge públic. Sembla que és òbvia, i per tant, aquí nosaltres 
hem..., bé, la nostra posició respecte a les ocupacions dels habitatges públics, que en 
alguna altra ocasió l’hem pogut, també, explicar en aquesta cambra, és que mai un 
okupa d’un habitatge públic es pot quedar en aquell mateix habitatge públic. Si des-
prés resulta que, després de l’anàlisi social, és vulnerable i tal, en tot cas se li haurà 
de facilitar un altra habitatge, però no aquell, un altre, eh? I aquesta és una qüestió 
que s’ha incorporat, també, a la llei des d’aquest punt de vista. 

Però això és el que competencialment podem fer en aquest moment. Però érem 
conscients i som conscients que la veritable solució no ve d’això, sinó d’una modifi-
cació del procediment de la Llei d’enjudiciament civil per al desallotjament d’aques-
tes situacions d’ocupació il·legal. I, en aquest sentit, nosaltres, després de moltes 
converses, també a nivell de tots els departaments implicats de la Generalitat, de 
fa molts mesos, ja, enrere, que vam arribar a la conclusió de que l’única solució 
d’aquesta problemàtica era legislativa, l’única existent, l’única possible. Després se 
n’hi poden posar d’altres, però que aquesta era necessària, la legislativa, era una so-
lució que venia de la modificació necessària de la Llei d’enjudiciament civil, que és 
una competència de l’Estat i que passava, doncs, perquè el desallotjament d’un pis 
públic no tardi setze mesos, sinó que en pugui tardar un. I llavors, tallem de soca-rel 
totes les temptacions, diguem, de poder cobrar, perquè deixa de ser negoci (l’orador 
riu) –perdonin-me que parli d’aquesta manera– i, per tant, si resulta que l’ocupació 
d’un habitatge públic es pot resoldre en un mes deixa de ser negoci especular amb 
aquesta possibilitat de que aquest okupa s’hi quedi setze mesos a dintre, perjudicant 
als drets d’altres legítims adjudicataris d’un habitatge públic.

I en aquest sentit, nosaltres vam promoure, juntament amb el Col·legi d’Advocats, 
l’estudi de quina modificació legislativa s’havia d’emprendre, i s’ha traduït en una 
proposició de llei presentada pel PEECAT en el Congrés dels Diputats que pretén 
aquesta modificació legislativa per als habitatges, justament els públics, els de les 
entitats socials i també els habitatges de persones físiques, no de les persones jurí-
diques, però aquesta és la proposta que s’està tramitant en aquests moments, en el 
Congrés dels Diputats i que sens dubte que si la tinguéssim aprovada podria consti-
tuir molt bona part de la solució que necessitem en aquest cas. Per no dir la solució 
que necessitem en aquest cas, que tampoc és únic; hi ha altres casos, ens trobem 
situacions similars quan justament hi ha aquesta dinàmica d’ocupacions, desallotja-
ments i reocupacions, perquè els mateixos s’ho diuen, no?, canvien el nom i això es 
tradueix en el que els veïns coneixen, que tenim la situació a Victoria Kent.

Bé, això és una mica el que hem articulat i el que creiem que és la solució de la 
qüestió. Entretant, què podem fer? Bé, a part d’intentar procurar, doncs, una aten-
ció al més personalitzada possible de les problemàtiques concretes que es puguin 
necessitar els veïns, i això ha de ser a través del nostre gestor de zona destacat per 
a aquesta situació, no? Però jo ara els ho dic, els ho explico, una mica, el que pre-
tendríem sobre la base, també, de comentar en quina situació tenim els vint-i-vuit 
procediments judicials que tenim en tràmit. La situació d’aquests vint-i-vuit proce-
diments, en aquest moment és la següent: quatre els tenim pendents de practicar el 
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llançament, per tant, en la fase final de la seva resolució; cinc estan pendents d’as-
senyalament de data de llançament; nou tenen sentència estimatòria pendent de ser 
ferma, i sis pendents de celebrar judici, i quatre amb la demanda just acabada de 
presentar, eh?

Aquestes són les diferents situacions que tenim, però nosaltres, el que intenta-
rem aquí..., i dic «intentarem» perquè no depèn al cent per cent de nosaltres, sinó 
dels jutjats, però sí que ho intentarem, com ho vam intentar amb dos o tres casos 
que hem tingut, similars. Per exemple, vam tenir, en el cas de Sant Eloi, una situa-
ció complexa similar, Sant Eloi de Barcelona, que és un edifici que ara està cedit al 
Tercer Sector, justament jo crec d’una forma exitosa, i vam aconseguir revertir una 
situació d’aquest tipus, i en algun altre cas també ho hem aconseguit. Nosaltres el 
que intentarem, que creiem que és l’única manera possible d’abordar-ho, és, almenys 
en els procediments, vuit o nou, que estan en aquests moments en una situació més 
similar de la fase final, intentar acumular-los perquè el llançament es produeixi el 
mateix dia, eh?, acumular-los. Això implica parlar amb els jutjats; ja ho hem fet, 
eh?, ho hem començat a fer, i ho dic aquí perquè crec que tenim unes certes bones 
perspectives, però no vull encara donar-ho com a definitiu, perquè això depèn de 
que ho acabin volent fer.

Però crec que aquesta és l’única via, intentar acumular la majoria de llançaments 
en el mateix dia, i llavors sí que, amb aquest major nombre de llançaments, nosal-
tres intentaríem reforçar al màxim la vigilància d’aquests habitatges, que ja no és 
un, sinó que són nou o deu en el seu conjunt, per intentar garantir que aquest termi-
ni que es necessita per lliurar aquests habitatges, que els haurem d’arreglar, també, 
perquè els trobarem com els trobarem i tot això, doncs, puguem garantir al màxim 
que no ens els tornen a ocupar. Però llavors no és per un, és per nou, eh?, o és per 
deu, o és per dotze. A partir d’aquí, intentaríem assegurar aquesta nova adjudica-
ció i intentaríem repetir l’operació amb la resta d’expedients, i a veure si amb dos 
tongades, diguem, o amb dos d’aquestes acumulacions, ho poguéssim aconseguir i 
normalitzar la situació.

Aquesta és l’única estratègia que veiem possible, tenint en compte l’experiència 
d’altres situacions similars i del que hem pogut aconseguir altres vegades. Això, més 
la necessària, crec jo, modificació normativa que, en el cas dels habitatges públics, 
considerem urgent. Per això l’hem promogut i per això l’hem demanat, perquè, tot 
i que el nostre volum d’ocupacions no sigui escandalós, ens sembla lamentable que 
tinguem un sol cas d’una ocupació que estigui impedint l’adjudicació normalitzada 
d’un habitatge, tenint en compte que la majoria els estem adjudicant, en aquests mo-
ments, a situacions de Mesa d’Emergències. Per tant, no estem tardant ni un minut 
més del que podem per adjudicar els nous habitatges. I una ocupació d’aquestes està 
impedint a una família que potser té un desnonament i que ha acudit pels tràmits 
normalitzats als serveis socials a buscar un habitatge, està impedint que hi pugui 
accedir, i això, creiem que com a legisladors, i m’adreço a vostès com a legisladors, 
no?, crec que no ens ho podem permetre. 

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Pons. Ara, si de cas, correspondria la paraula als grups parla-
mentaris. Té la paraula el Grup de Ciutadans, el diputat Sergi Sanz.

Sergio Sanz Jiménez

Gràcies, president. Bé, en primer lloc els voldria agrair la compareixença del 
senyor Fornt i la presència del senyor Albert Toledo. També saludar els veïns dels 
edificis de Victoria Kent i els regidors que han vingut. Bé, estem aquí perquè hi ha 
un autèntic drama al darrere de la situació que es viu en aquests blocs perquè, quan un 
pensa que la llar, una llar, és un lloc de confort, doncs, aquí tenim una sèrie de con-
ciutadans que casa seva és un lloc on pateixen ansietat, pateixen inseguretat, patei-
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xen insalubritat perquè hi ha una màfia que està fent un negoci aquí, al bloc, i dintre 
del seu negoci està expulsar els veïns que legítimament estan allà per mètodes ma-
fiosos, que són, doncs, mètodes d’amenaça, no?

Quan nosaltres, alguns companys de Ciutadans, vam estar en aquells blocs i ens 
van comentar les seves vivències i hi ha casos, doncs, que han arribat a empaitar o 
detectar on vivia un dels veïns i l’anaven a amenaçar a la porta de la seva feina. I hi 
ha gent que té por a expressar aquesta situació perquè viuen sota aquesta pressió 
de la màfia, que el que vol és expulsar-los a tots i fer-se amb l’edifici i tenir allà un 
edifici que és com un nucli de delinqüència. Aquest és l’objectiu que persegueixen. 
I és veritat que les solucions no són fàcils, el que passa és que també, quan, revisant 
l’històric, recordo que va haver-hi, ja al 2009, problemes d’aquest tipus a Mataró, en 
un edifici de joves, en el que també van haver-hi màfies. És a dir, que aquest proble-
ma de les màfies el podem arrossegant des de fa més de vuit anys, i és lamentable 
que no s’hagi trobat una solució, no? És que vuit anys són molts anys –són molts 
anys– per a tota la gent que està patint aquesta situació que, bé, és que té conseqüèn-
cies a nivell de salut personal, no? 

Una de les coses que li volia preguntar és pel seguiment de totes aquestes qües-
tions, no?, si tenen un seguiment de quantes denúncies s’han produït, tant a nivell 
de Mossos d’Esquadra com de Guàrdia Urbana, si hi ha una bona coordinació en 
aquest sentit, entre l’Agència de l’Habitatge i els cossos de seguretat perquè totes 
aquestes denúncies vagin automàticament a l’agència i, per tant, es pugui fer un bon 
seguiment de la problemàtica. Quines mesures ha dut a terme, de manera consen-
suada amb els veïns? No sé quina és la relació, per part de l’agència, amb els veïns? 
Si hi ha un seguiment continu. Quan va ser la primera reunió? Ens ha comentat el 
senyor Fornt que les primeres ocupacions ja van ser al mes següent que s’inaugurés 
l’edifici. Quan es va produir la primera reunió amb els veïns? No sé si han tingut una 
relació fluida. Quantes reunions han fet i quan es va produir l’última reunió? 

Perquè potser la solució, doncs, també requereix una certa col·laboració entre 
els agents públics i els veïns que viuen allà, que potser entre tots seria més fàcil 
trobar una solució, una solució amb la implicació de la comunitat que, segurament, 
doncs, tenen algunes idees, i fins i tot estic pensant que es poden establir convenis 
a nivell d’estatuts de comunitat de veïns, de posar uns sistemes de seguretat de dir: 
«Bé, posem aquí una seguretat i que» –no sé si seria viable, eh?, però– «tothom que 
hagi d’entrar en aquest edifici que s’identifiqui», o buscar algun mecanisme dissua-
siu acordat per part de l’Administració i els veïns, perquè, bé, aquell delinqüent que 
estigui buscat per la justícia, doncs, segurament s’ho pensaria a l’hora de tornar a 
entrar aquí i potser seria un element dissuasiu. Perquè la situació que es viu és molt 
greu, no? Ens comentaven els veïns que han trobat utensilis de consum de drogues 
dures, fins i tot ocupacions als replans de l’edifici. 

També volia preguntar si s’ha fet algun canvi en els procediments d’adjudicació, 
perquè siguin més àgils, és a dir, des del punt de vista de la gestió, en tot aquest pe-
ríode, perquè sí que em sembla que, quan es parla de les llistes d’espera que hi ha 
per accedir a un habitatge, em sembla que hi ha una llista d’espera de cent mil perso-
nes al conjunt de Catalunya –no sé si les xifres són així, exactament– i que en total 
es disposa de catorze mil habitatges. Amb aquesta diferència entre la llista d’espera 
i els habitatges disponibles, sobta que, per molt que una persona renunciï, estiguin 
dos mesos en..., no sé si... Bé, si pot comentar, per què es triga dos mesos i si s’ha 
fet algun canvi en els criteris de gestió, o què hauríem de fer perquè això es produís.

I també, si tenen constància de que hi hagi gent que renuncia a viure en aquests 
edificis perquè coneixen la problemàtica i s’estimen més buscar altres alternatives 
abans d’entrar en aquests edificis, no?, perquè al final és un element dissuasiu, quan 
un sap que en un edifici hi ha problemes de delinqüència, doncs, encara que esti-
gui en una situació precària, és difícil, també. Estic pensant que aquest tema de les 
amenaces, no?, també sabem que passa a la Mina, en determinats edificis on hi ha 
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màfies que es dediquen a la venda de drogues i que el que fan és expulsar els veïns. 
I a més, es tracta, en moltes ocasions, de gent que diu: «Jo si pogués marxaria, però 
com que econòmicament no puc...» És a dir, estem parlant de gent que no són per-
sones que tinguin facilitats per canviar de lloc.

També volia fer una altra pregunta, que és si tenen identificats tots els ocupants 
il·legals que hi ha. Si se sap qui són, si hi ha un seguiment, si tenen detectat quin 
percentatge, quines són les seves dedicacions. I també abans ha comentat que cal 
fer obres de reparació abans de... En general, quin tipus d’obra s’ha de fer, quan es 
troben en aquest edifici? 

Bé, doncs, això seria tot. Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Tindria la paraula, pel Grup Parlamentari Socialista, el diputat 
Pérez.

David Pérez Ibáñez

Moltes gràcies, senyor president. Saludar, primer de tot, els regidors de Ciuta-
dans, de la ciutat de l’Hospitalet i els veïns afectats per aquesta circumstància. I del 
que estem parlant és del que vostè deia al final, hi ha una sèrie de persones que vol-
drien accedir a una «vivenda» pública, en situació d’emergència, inclús amb criatu-
res, amb canalla, i no ho poden fer perquè hi ha una màfia organitzada en aquests 
pisos de protecció oficial que negocien amb ells i els lloguen, els fan un lloguer co-
brant, com vostè ha dit, uns cinc-cents o sis-cents euros. Aquesta és la realitat.

I segurament podrem fer canvis legislatius, i canvis de normativa i jo li agraeixo 
molt que hagin estat, diguem-ne, receptius amb les millores que proposava quant a 
reglamentació l’Ajuntament d’Hospitalet en aquests temes de que mai es pot regula-
ritzar una ocupació en «vivenda» pública i que, en qualsevol cas, podria anar a una 
altra, però no a la «vivenda» ocupada, perquè hi han persones que estan esperant 
precisament aquesta «vivenda» i segurament amb una situació molt complicada i 
molt difícil.

Doncs, molt bé, segurament hi han aspectes legislatius que podem millorar, però 
estem parlant d’un tema policial. Vostè ho ha dit, hi ha una màfia que trafica amb 
aquests pisos i ens han dit que algunes d’aquestes persones se senten amenaçades i 
tenen port, i ens ho han dit, i tenen por. I no volen denunciar, perquè tenen por i qui 
ha de denunciar és la propietat. Qui ha de denunciar és la propietat, no els veïns; 
ells no ho saben. Si es produeix una ocupació ha de denunciar la propietat. I si hi ha 
una màfia organitzada, com vostè ha dit, li ha de dir als Mossos d’Esquadra, li ha de 
dir vostè. Per què? Perquè els Mossos d’Esquadra, fa dos mesos, per una informa-
ció periodística a El Periódico de Catalunya, un reportatge molt important, van dir 
que ells no sabien res, de tots aquests temes, de que, literalment: «No hay ninguna 
investigación abierta por grupo organizado que se dedique a reventar puertas.» Bé, 
doncs, digui’ls, si us plau, vostè als Mossos d’Esquadra que sí que passa, això, i que 
sí hi ha una gent que està fent coses que no s’haurien de fer. 

Si us plau, jo crec que ens hem de posar les piles des del punt de vista policial. 
I estic absolutament d’acord amb el que vostè plantejava, no ens tirem els trastos 
entre les diferents institucions, tots mirem de fer el que bonament podem, des de 
l’ajuntament, des de la Generalitat de Catalunya, però aquest cas és, cregui’m, molt 
dolorós per a les persones que estan a Victoria Kent i per a les persones que estan 
a la Taula d’Emergència, que no poden accedir a pisos, perquè n’hi ha d’altres que 
estan allà. Això és absolutament injust, això no ho hem de permetre. Per cert, el pis 
que vostè comentava, l’exemple que vostè comentava, des de l’ajuntament s’han fet 
vuit intervencions en aquesta, per diferents motius, vuit intervencions en aquesta 
«vivenda». 

Per tant, endavant amb això de canviar la normativa. Per cert, això de que es faci 
un treball des de la seva diguem-ne...., des del seu departament, des de la seva agèn-
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cia i que es treballi, a més a més, amb el Col·legi d’Arquitectes, si no m’equivoco, 
ho ha comentat vostè... D’advocats, exacte. I que després, això es converteixi en una 
interpel·lació del PDeCAT, bé, hi han d’altres maneres de fer-ho, eh? Ja podria po-
sar-se a disposició de tothom, això, però, bé, és una manera de fer-ho que..., d’acord, 
hi ha d’altres formes de fer-ho, eh?, de trobar una miqueta més de consens entre tots 
els grups parlamentaris.

I efectivament, hem de fer els processos d’adjudicació que siguin més àgils. Les 
persones, quan reben, quan se’ls adjudica un pis, tenen uns mesos per acceptar, per 
firmar el contracte, i després tenen tres mesos per accedir definitivament a la «vi-
venda». Total, passen cinc mesos, amb la qual cosa el pis pot estar buit i passa el 
que deia el senyor Jaume Fornt, que durant aquests cinc mesos que el pis està buit hi 
ha gent que es fica dins. Bé, hi ha gent que es fica, no, hi han màfies que ho saben i 
col·loquen persones per ficar-les dintre; és intolerable. O sigui, no, president, de ve-
ritat, és quelcom molt dolorós –molt dolorós. S’ha de fer el que vostè comenta, i no 
es pot permetre que cap pis públic estigui ocupat i, en qualsevol cas, tenim absolu-
tament el consens per mirar de trobar les modificacions normatives que facin falta, 
que siguin necessàries. 

Crec que hi ha un cert compromís d’aprovar una llei abans del desembre, si no 
m’equivoco. M’havien comentat..., no ho sé, bé, no em faci molt de cas, és una in-
formació que tenia contrastada, però si s’ha de fer alguna modificació, la farem, i 
si s’ha de fer una modificació de la LEC, escolti’m, la fem, però aquesta situació és 
absolutament intolerable per part dels veïns afectats, que veuen que l’Administració 
pública no fa res. Hi insisteixo, crec sincerament que és un tema més policial que 
administratiu o jurídic. 

Moltes gràcies, senyor president.

El president

Gràcies, diputat. Pel Grup Catalunya Sí que es Pot, té la paraula el diputat Rabell.

Josep Lluís Franco Rabell

Moltes gràcies, president. Sí, moltes gràcies per la vostra compareixença. De fet, 
el problema que heu plantejat, tot i estar concentrat en un cas concret i perfectament 
delimitat del carrer Victoria Kent, dissortadament, no és l’únic, eh?, que tenim a 
l’àrea metropolitana. Penso que algun cop, no sé si amb vostè, també ho havíem co-
mentat. Situacions, de fet, que estan fent una mica de taca d’oli i que segueixen una 
certa geografia, també, en determinats barris. 

És un tema que havíem conegut al Besòs, que és un tema que ha sigut palès a 
Badalona; hi ha alguns barris, a Badalona, on hi ha immobiliàries mafioses, po-
dríem dir-ho així, d’aquesta manera. Qui coneix una mica el barri sap a qui es pot 
adreçar per obtenir un pis –un pis–, les claus d’un pis, eh? I les derivades d’això 
són moltes, eh? –són moltes–, i jo ho recordo per l’experiència de moviment veï-
nal; havíem tingut problemes amb determinats barris o amb determinades zones 
del Besòs, per les derivades d’aquest tipus d’ocupacions, que generen no només 
situacions d’injustícia com les que s’han evocat, sinó també problemes de vegades 
greus, de convivència veïnal, eh?, pel fet de que determinades ocupacions es fan 
de manera no només mafiosa, sinó a través de clans i arriben a generar friccions 
i problemes de convivència greu. Per tant, és una cosa que val la pena que ens la 
prenguem, realment, seriosament i que dissortadament, com li deia, va més enllà 
del cas concret.

Per això jo li volia fer una pregunta, una primera pregunta abans de desenvolu-
par o d’abundar en alguns aspectes que ja han estat evocats, i és si des del departa-
ment i des de l’agència, en particular, teniu una idea, ja sé que és molt difícil, aquest 
tipus d’estadística, però si teniu una idea de les dimensions d’aquesta problemàtica 
actualment, si més no referida als habitatges que són de titularitat pública. Teniu un 
mapeig de les problemàtiques que tenim plantejades? Tenim una idea de la dimen-
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sió del que tenim entre mans? Jo crec que, de vegades, fins i tot des del punt de vis-
ta, invocàveu la necessitat de que des de l’àmbit legislatiu es reaccioni. Jo crec que 
hi ha diferents àmbits administratius, legislatius, que hauran de reaccionar, però de 
vegades tenir consciència del que tenim al davant és el primer, el diagnòstic, és el 
primer factor per mobilitzar el que cal mobilitzar per reaccionar a l’alçada de les 
circumstàncies.

S’ha evocat abans una qüestió que em sembla important i que no és menor, i és 
que el fenomen està prenent les dimensions..., moltes vegades hi ha situacions, en les 
ocupacions, hi ha situacions de tota mena, però en aquest cas tenim la interferència 
i l’actuació de grups organitzats, i per tant, tenim un problema delictiu, un problema 
de delicte organitzat, eh? Des d’aquest punt de vista, em sembla preocupant que, pel 
que sigui, per la manera com s’han abordat les coses o potser per una dificultat de 
dimensionar el problema i de prendre’n consciència, arribem a situacions on hi ha 
casos d’amenaça, d’intimidacions, d’agressions, fins i tot, a persones, i que la policia 
pugui dir el que deia el senyor Pérez, doncs, que no està al cas o que no té una ac-
tuació prevista perquè, senzillament, no té un expedient obert sobre el tema.

És clar, sobta una mica, sobretot quan sabem tots que, en cada cas d’aquests hi 
acaba havent una multitud d’intervencions, d’actuacions municipals puntuals per 
diversos problemes, eh?, però n’hi ha moltes. La Guàrdia Urbana intervé per molts 
problemes de convivència, d’històries i de conflictes diversos i, tanmateix, sobta que 
no hi hagi o que no es vegi, encara, una línia d’investigació sostinguda per anar a 
perseguir l’activitat delictiva organitzada.

Tercera cosa. La relació amb el veïnatge, abans s’ha evocat el tema, jo crec que 
és important una cosa que sobtava molt, en el cas aquest i que hem vist en altres si-
tuacions, és la situació d’atomització del veïnatge. És a dir, que cada família pateix 
el seu mal en solitari o es veu amenaçat. És clar, seria molt important que, des de 
l’Administració es donés no només escalf i suport, sinó que es permetés una certa 
organització del veïnatge que viu, que està instal·lat en aquests habitatges per poder 
fer valer la seva veu i perquè tingui una situació de protecció major. Jo no sé si això 
és via una comunitat organitzada de veïns, però, en tot cas, jo crec que l’Adminis-
tració hauria de facilitar l’organització i l’aixopluc del veïnatge. No pot ser que esti-
guin en una situació d’indefensió i de situació individual, que cada família visqui el 
problema des de la seva individualitat.

Quarta cosa. S’ha evocat, també, però és cabdal, l’adjudicació; hem de buscar 
sistemes més àgils d’adjudicació per evitar aquests intervals. Ja sabem que els temes 
administratius, si es fan amb un cert rigor i amb uns criteris, prenen un cert temps, 
això tothom ho entén, que això no és treure una papereta, sinó que hi ha tot un seguit 
d’expedients, hi ha tot un seguit de situacions que han de ser avaluades i un ordre 
que ha de ser seguit, si no, no hi ha justícia, des d’aquest punt de vista. Per tant, cal 
un temps, això ho entenem, però sí que tothom entén, també, que tenim un problema 
des del punt de vista de l’agilitat dels procediments.

I finalment, sobre els canvis a introduir, segurament, en matèria legislativa hau-
ríem de buscar la manera de trobar una cosa que fos eficaç. Jo crec que quan, per 
exemple, s’ha buscat la via del consens aquí, al Parlament, l’hem trobat. Heu fet es-
ment, justament, a algunes disposicions que vam tenir ocasió de discutir pel que fa, 
justament, a respectar i a tenir molt clara la prioritat de la gent que segueix el proce-
diment d’accés reglat a un habitatge de titularitat pública i que cap acció de força no 
podia ser premiada en el sentit de reconèixer que allò atorgava drets per damunt dels 
drets que l’Administració i la pràctica de la justícia social atribueix. Però, és clar, 
quan hi ha voluntat de trobar consensos, els arribem a construir. Seria important 
que arribéssim a poder construir consensos legislatius en aquesta matèria, perquè, 
al mateix temps hem de tenir unes disposicions prou àgils per intervenir, justament, 
quan hi ha situacions d’aquest tipus, i al mateix temps hem d’abillar això d’una ma-
nera apropiada, perquè no derivi tampoc en una guerra de pobres contra pobres, eh?
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Perquè sabem que, moltes vegades, les màfies utilitzen gent en situació de difi-
cultat, i tenim una casuística, la més diversa, eh?, però que també tenim, socialment, 
la necessitat d’atendre aquesta realitat. És a dir, no criminalitzar allò que no siguin 
els criminals pròpiament dits. I això, jo crec que ho podem fer, això jo crec que po-
dem separar el gra de la palla i treballar-ho bé, però fem-ho bé, perquè aquí jo crec 
que seria molt perillós, també, que caiguessin els uns o els altres en l’efectisme, en 
pensar que, per una iniciativa espectacular mediàticament, resoldríem un problema 
quan és d’un calat social enorme. I aquí hem de ser curosos, també, amb les trans-
formacions i amb les modificacions legals que, normalment, són garantistes, però 
que de vegades se’ns poden girar en contra i no poden cobrir o han estat elabora-
des, les lleis, en contextos que han canviat notablement, i ens obliga, justament, a 
ajustar-les.

El president

Gràcies, diputat. Pel Grup Popular, té la paraula el diputat Villagrasa.

Alberto Villagrasa Gil

Gracias, presidente. Agradecer la presencia del señor Fornt, la explicación que 
nos ha dado, y también agradecer la presencia de los vecinos de Victoria Kent. Y la 
verdad es que la situación es curiosa; es curiosa porque no es un tema que venga 
de hace cinco o seis meses o un año, el tema ya deriva del 2012 y, por tanto, todas 
las administraciones tienen su parte de culpa. Comenzando por la Generalitat, pero 
también por el Ayuntamiento de l’Hospitalet, porque si el Ayuntamiento de l’Hospi-
talet adjudica unas viviendas y al mes se ocupan 28, ahí viene la semilla y el origen 
del problema. Por lo tanto, todas las administraciones, Generalitat y ayuntamiento, 
tienen competencias y parte de la culpa de lo que está sucediendo en el 2012, y es-
tamos en el 2017. 

¿En cinco años, estamos haciendo un análisis de la situación aún? ¿Aún esta-
mos haciendo un análisis de la situación, después de cinco años? Hombre, no, si se 
sabe que hay la problemática, se ponen los medios necesarios. Si los vecinos, con 
motivo, tienen que denunciar, el ayuntamiento tiene la capacitad de poner esto en 
conocimiento de la policía, y la propiedad también. ¿Porque, de qué sirve contratar 
una seguridad privada sólo para avisar cuando se ocupa un piso? ¿De qué sirve? Si 
se contrata seguridad privada es para que nadie entre a ocupar. Si se sabe que se 
está cometiendo un delito, se tiene que denunciar. Es que es curioso que al lado está 
la Ciudad de la Justicia, llena de Mossos d’Esquadra, y se está cometiendo un delito 
delante de las narices de los Mossos d’Esquadra. Por tanto, no quitemos tampoco 
culpas al ayuntamiento.

Entiendo que, a partir de una cierta fecha, ustedes comienzan a utilizar plan-
chas. Con planchas se intenta disfrazar diciendo que es puerta de hierro, pero son 
planchas, que es lo más efectivo contra las ocupaciones. Se sigue con esta actividad. 
¿Ustedes, a ver, actualmente, de los 128 pisos que creo que constituye la promoción, 
actualmente cuántos hay ocupados? ¿Cuántos? (Veus de fons.) Bueno, 28 se está en 
proceso, con denuncia o en proceso de desalojo. Queremos saber si, aparte de esos 28, 
hay alguno más.

Y al final, el problema es el pez que se muerde la cola, porque no van a adjudicar 
ningún piso más, lo decía antes el portavoz de Ciutadans, y a este grupo nos parece 
lo mismo, no van a adjudicar ningún piso más, porque a una persona que le adjudican 
ese piso, le están dando un regalo envenenado, y lo más seguro es que rechace esa ad-
judicación, por desgracia, es que la rechace. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer 
es, y lo digo así, limpiar el problema de Victoria Kent, 4, limpiarlo, y hay que actuar. 
¿Reformas legislativas? Seguro, pero se puede actuar. Y si ni la propiedad ni el ayun-
tamiento han puesto en conocimiento de los Mossos d’Esquadra esa circunstancia, 
han hecho dejación de funciones, porque si los Mossos dicen que esa circunstancia, que 
viene del 2012, no la conocen, tenemos un problema con la Administración.
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Y actuar, se puede –actuar, se puede– y más, porque cuando ha habido desalojos, 
por problemas de orden público, y cuando hay problemas de orden público se puede 
desalojar de una forma relativamente rápida y ustedes... (Veus de fons.) Sí, sí, y algu-
nos que hemos estado en el Ayuntamiento de Barcelona conocemos algunos casos 
por problemas de orden público graves, y aquí los hay, porque hay mafias ocupando, 
mafias jugando con la vida de la gente, porque hay coacciones, hay amenazas y, se-
gún se ha comentado, hay agresiones. Por lo tanto, el problema es gordo, no estamos 
hablando de una familia que ocupa un piso determinado. Estamos hablando de que 
según ustedes que son 28, pues debe suponer, esto, el 15 por ciento de la promoción, 
más o menos, a ojo de buen cubero. Más o menos, y un 15 por ciento de ocupa-
ción problemática es muy grave. 

Por tanto, yo espero que solucionen el problema, que la policía actúe, pero tam-
bién que las administraciones, tanto Gobierno de la Generalitat, en este caso la 
Agència de l’Habitatge de Catalunya, y el ayuntamiento, no hagan dejación de fun-
ciones, ¿eh?, y actúen de una forma decidida en desocupar lo que tengan que des-
ocupar, cerrar lo que se tenga que cerrar y garantizar a las personas adjudicatarias 
de que van a vivir –y a los vecinos que hay actualmente– en un entorno tranquilo y 
con buena calidad de vida. Pero, eso sí, que tengamos que hablar de esto hoy, de un 
problema que viene desde el 2012, quiere decir que muchas cosas se han hecho mal.

El president

Moltes gràcies, diputat. Té la paraula, per Junts pel Sí, el diputat Marc Solsona.

Marc Solsona i Aixalà

Gràcies, president. Gràcies als compareixents, al senyor Fornt, al senyor Tole-
do, també benvinguda als veïns i als companys diputats i diputades. Bé, nosaltres, 
primer de tot, començaríem, una miqueta, com el senyor Rabell, però ampliant una 
miqueta més l’objectiu del tema, és a dir, no és un tema que només passi a Hospitalet 
i no és un tema que només passi, també, en l’àmbit metropolità, sinó que, malaura-
dament, és un tema que passa a tot Catalunya, a tot el país. Per tant, diguem que hi 
pot haver llocs on hi hagi més proliferació, però és un problema que tenim estès en 
tot el territori, el fet que hi hagi ocupacions il·legals a través de màfies que se’n po-
den aprofitar, eh?, a vegades, de la misèria de la gent, del recurs de tindre un sostre. 
Per tant, aquí hem de diferenciar una miqueta les diferents tipologies a l’hora, tam-
bé, d’analitzar la problemàtica de les ocupacions, perquè també, com ja hem parlat 
alguna vegada i hem arribat a grans consensos, ho hem de fer. 

Primer de tot, com hem dit sempre: l’ocupació no pot ser mai l’estadi previ per 
a l’obteniment d’un habitatge. Per què? perquè això suposa un greuge comparatiu, 
discriminatori, a aquella gent que, malgrat la seva dificultat, va pels canals habituals 
per intentar aconseguir un habitatge, un immoble, un habitatge públic. A Catalunya, 
i a través de l’agència i de la Generalitat, aquell qui vol ser ajudat, hi ha mecanis-
mes, però ha de ser ajudat. Què vull dir amb això? Aquelles famílies que busquen 
habitatge i que tenen pocs ingressos entren als requisits de la mesa de les borses so-
cials d’habitatge. Aquella gent que no té cap ingrés i, per tant, hi ha una emergència 
directa, entra a través de les meses d’emergència, per poder optar a algun habitat-
ge. El que no pot ser és que ni gent amb ingressos i sense ingressos saltin el procés 
normatiu per poder ocupar un habitatge. Hi ha vegades que es faci, i hi hagi gent, i 
en aquest cas màfies o grups organitzats que se n’aprofitin, d’aquesta necessitat, per 
fer-ne negoci, i que això alteri directament tot el que seria el protocol públic d’accés 
a una «vivenda» i, en aquest cas, a una «vivenda» digna.

A la Llei 4/2016, com molt bé vostè ha dit, s’hi han incorporat, per primera ve-
gada a les definicions, l’habitatge sense títol habilitant. Per tant, reconèixer amb llei, 
amb títol normatiu, per primera vegada, la realitat de les ocupacions. Això és un 
mèrit, diguem-ne, i una realitat d’assumpció normativa que vam fer al Parlament 
de Catalunya amb aquesta norma. I a més, a través de les entitats del Tercer Sector 
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Social, es va assumir, també, un muntatge d’esmenes en el qual es deia això: que 
mai, en cap cas, es pot, mai l’ocupació pot prevaldre per davant d’una adjudicació 
d’un habitatge públic feta per la Generalitat o per qualsevol organisme o agència o 
cooperativa o fundació pública o semipública, no?

Per tant, diguem-ne que aquí estem jugant amb un marc normatiu, que és la pre-
gunta que voldria fer és..., una és aquesta aplicació d’aquesta norma, de la 4/2016, en 
la qual prioritza això, això ens ha ajudat o ajuda l’agència a accelerar i a minimitzar 
aquest termini de temps per poder emprendre els llançaments, o no? O està només 
declaratiu i a nivell funcional encara no hi ha eines per poder-ho fer? El que passa 
amb aquests casos en els quals hi pot haver amenaces, on hi ha el tema d’aquestes 
màfies, provoquen una alerta i una alarma ciutadana, social, que va més enllà dels 
estrictes habitants d’aquell immoble, genera una desconfiança en l’Administració i 
en el gestor públic perquè diu: «Si això ho permeteu, què esteu fent?» Aquella sen-
sació de que l’Administració no fa res és un mal aliat i és un rumor molt complicat 
després, de resoldre. Perquè sí que podem dir que es presenten iniciatives al Congrés 
i que podem dir que aquí hem fet la 4/2016, sí que podem dir que estem abocant 
tota la càrrega normativa per poder prendre accions, però quan a la gent se li ocupa 
l’habitatge, en aquest cas el públic, perquè hi ha..., però, diguem, aquí ja és d’algú, 
perquè ja està adjudicat, i té la sensació d’una vulnerabilitat i uns riscos que li pro-
voquen una certa sensació d’impotència, i l’administrador, l’Administració, doncs, 
en no poder donar resposta directa, el situa en una situació de poca utilitat. 

I quan això passa i es combinen aquestes actuacions, és quan hi ha aquest crei-
xement de la desafecció, de que si no som capaços que en allò públic, protegir-ho, 
doncs, aquí sembla com si hi hagués una priorització o una certa bonhomia amb un 
fet delictiu. I que, per tant, la falta d’eines per poder combatre-ho, en el bon sen-
tit de la paraula, per poder posar-hi mesures, doncs, et deixa una sensació, com a 
Administració, complicada. I els que som alcaldes i hem, també, de lidiar en el dia 
amb aquestes situacions, en fer..., quan nosaltres podem dir: «És que no tenim prou 
eines, suficients, per poder actuar», la gent al final et pot comprendre però et diu: 
«Bé, doncs, feu-les, arregleu-ho, no? Què m’esteu explicant, no?» Això no pot ser.

I quan això prolifera i ja no és un cas puntual d’un lloc, d’un altre, d’un altre, sinó 
que és la suma d’una constant, quan en els mitjans de comunicació també comencen 
a proliferar casos puntuals, en els programes de prime time, comença a ser un tema 
en el qual la gent pren consciència de que això no és un cas aïllat, sinó que comen-
ça a poder ser una maliciosa constant, eh?, utilitzada sota el paraigua d’aquesta mà-
fia, de les màfies en general, doncs, provoca una sensació d’inseguretat molt gran. 
I per això jo aquí, també, emplaço tothom a que, més enllà, a vegades, dels titulars 
o no de les iniciatives, si la diagnosi de fons és la correcta i la mesura és la correcta, 
doncs, diguem-hi que separem i superem el mur aquest dels partits per intentar bus-
car solucions útils per a la gent, perquè és un tema que realment preocupa.

És clar, quan nosaltres diem i quan diu: portem seixanta-una ocupacions, actual-
ment n’hi ha vint-i-una. Per cada ocupació o desallotjament que hem hagut d’actuar, 
hem tardat un any i mig, entre l’any i mig. Entre l’any i mig, després, si tenim dos 
mesos per poder arranjar el pis i un mes per tornar a adjudicar, estem parlant de que, 
per molt que sembli que no es faci res, que era la sensació que algun diputat ha po-
gut donar a entendre, com si no es fes res, dius, només en el decalatge temporal que 
la norma et marca, diguem-ne que és complicat. Per tant, jo no sé si només és el fet 
de reduir l’adjudicació, el temps d’adjudicació. Jo crec que és més el fet de reduir en 
la seva essència, el que és una mesura absolutament dissuasiva que ocupar, eh?, no 
et permeti guanyar temps per poder tornar, en cas de que passis alguna incidència, 
tornar a ocupar un altre immoble, no? I que, per tant, minimitzar-ho aquí.

Evidentment, el tema policial podria ser: això només se pot combatre a través 
de la policia. A veure, doncs, tampoc, tampoc és aquí, perquè també la llei és molt 
clara i la policia pot actuar fins on pot actuar, quan trobes a la porta un comunicat 
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judicial i et trobes a segons quin tipus de perfil sociològic en aquella ocupació. Per 
tant, a vegades, quan diem que és la policia o és un tema policial el que ha d’actuar 
sobre les ocupacions, diguem-hi que no és sobre les ocupacions, és sobre la trama 
que permet que algú faci negoci a través de la gent, però no amb caràcter finalista, que 
és amb les ocupacions, perquè en obrir la porta segurament no serà el que ha venut 
lo pis, eh? Llavors aquí tenim aquesta derivada, que a vegades ens ha portat a voler 
fer un cert exercici de comprensió social sobre una realitat de l’habitatge, també ens 
ha comportat, a vegades, que una falta, també, de contundència legislativa a l’hora 
de definir molt bé, clar, què és el que no es pot fer i quines mesures s’han de prendre 
directament, i que ens deixem estar una miqueta, a vegades, de certs discursos que 
a vegades tenen una miqueta, en aquest cas, de doble moral. Perquè volem i dolem 
i és clar, en el voler i el doler ham d’intentar trobar aquell terme mig que ens per-
meti actuar quan s’ha d’actuar i, després, vehicular pels canals necessaris aquella 
gent que és objecte i ha estat víctima, també, d’aquestes ocupacions. 

Però el que no hem de perdre, en el debat de marxa, de sentit, és el tema dels 
propietaris i els veïns. Moltes vegades ens ham centrat, en el debat, a voler enten-
dre el per què de les ocupacions o el per què de quin estrat sociològic fa que hagis 
d’emprendre un tipus, i moltes vegades ens hem oblidat, de facto, diguem-ne, de la 
propietat, i dos, dels veïns. Per tant, el fet de que s’hagi incorporat aquesta disposició 
en la Llei 4/2016, que es demani als ajuntaments, a l’hora de poder fer front al tema 
de les ocupacions, aquests, diguem-ne, no certificats de convivència, però sí docu-
ments o informes de convivència veïnal, per poder donar resposta més efectiva o no, 
doncs, també sembla que és un avenç. Perquè, al final, aquí el que hem de demanar 
entre tots és que, per molt que la llei sigui minsa i s’hagi de millorar, per molt que a 
vegades tinguem..., al final és un tema de recuperar la confiança entre tots. I si algú 
detecta un fet delictiu, ha de tindre la confiança que si hi ha una denúncia s’actuarà 
i que no ho posa..., i en comptes de fer un bon exercici d’actuar i denunciant, que no 
es trobi en una situació d’indefensió i d’amenaça.

Per tant, si el circuit de confiances es recupera, em sembla que tenim un camí per 
poder legislar una miqueta de manera més objectiva i atacar el problema no tant del 
concepte de l’ocupació en si, sinó el que provoca la utilització, diguem-ne, fraudu-
lenta, d’una realitat social complicada, eh? Que el que ham d’instal·lar i el que ham 
de fer, des d’allò públic, és a dir, aquella gent que necessita ajuda, si us plau, aneu 
al lloc on heu d’anar a buscar l’ajuda, perquè segurament es pot intentar o es pot re-
conduir més d’una o dos situacions. Perquè moltes vegades, en molts immobles que 
han estat ocupats, que han estat objecte de màfies, un cop s’ha fet l’avaluació social 
dels habitants de l’immoble, s’ha detectat, s’ha pogut fer tot l’exercici i l’informe so-
cioeconòmic de la família, han entrat en la via de les meses o en la via de les bosses 
i això ens ha permès, també, vehicular i després reconduir.

Per tant, el que ham de fer és desgranar i està bé el fet de que, quan es facin plan-
tejaments, com en aquest cas es planteja aquí, a l’Hospitalet, o com a d’altres llocs, 
que es puguin fer plantejaments unitaris. Perquè, si no, és el que dius: un, podem 
desallotjar i es torna a reocupar, i mai podem fer actuacions conjuntes que ens per-
metin, realment, revitalitzar o reprendre o regirar una miqueta el que seria el plan-
tejament dels diferents immobles ocupats. 

Res més.

El president

Moltes gràcies, diputat. Retornaríem la paraula als compareixents per tal de que 
puguin fer els aclariments oportuns o rectificacions del que s’ha dit.

El director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Bé, jo faré uns comentaris una mica..., jo crec que, com que s’han dit coses molt 
lligades entre sí, deixi’m que faci alguns comentaris generals. Jo, a veure, la primera 
qüestió és que es diu: «És que no han fet res, és que...» D’acord, bé, jo els emplaçaria 
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a que entressin a la pàgina web de l’Institut Cerdà, que ha fet un informe sobre les 
ocupacions a nivell general d’Espanya, no de Catalunya, eh?, que entrin i podran ac-
cedir a aquest informe de l’Institut Cerdà, que l’han fet públic el mes de maig passat. 
I allà hi trobem una sèrie de dades interessants. 

Trobem que, a tot Espanya, diuen ells que han pogut localitzar unes 87.500 ocu-
pacions il·legals, que equivalen a 262.000 persones i que equivalen, més o menys, 
a la població de la Corunya, eh? Parlo literalment del que diu l’informe de l’Institut 
Cerdà. També ens diuen que, a diferents operadors públics i privats, aquestes ocu-
pacions els suposen, actualment, la immobilització entre un 5 i un 20 per cent dels 
habitatges que tenen, o sigui, ells han conclòs que això afecta entre un 5 i un 20 per 
cent dels habitatges que tenen aquests operadors. Nosaltres encara no arribem al 5, 
eh?, estem bastant per sota, tenim... –el senyor Rabell ens preguntava–, nosaltres 
tenim uns 360 habitatges ocupats, que sobre un parc de 14.000 encara és inferior a 
aquesta estadística, però això, evidentment, no tranquil·litza en absolut els veïns que 
viuen les situacions problemàtiques com les que tenim aquí avui. Ho dic per contes-
tar amb dades que s’han publicat recentment, no? 

També ens diuen que entre un 10 i un 35 per cent d’aquests ocupants són con-
flictius, i jo els afegiria –i això no és de l’estudi de l’Institut Cerdà– que nosaltres 
que, com saben, estem analitzant amb els ajuntaments, la situació dels ocupants de 
pisos d’entitats financeres, nosaltres diríem que hi ha un 50 per cent dels ocupants 
il·legals que són vulnerables, protegibles des del punt de vista del dret a l’habitatge, 
i altre 50 que no, eh? Però aquest estudi ens diu que un 35 per cent són conflictius. 
Si aquestes són les dades, veritablement, senyor Villagrasa, vostè no ens pot dir 
que aquest és un problema nostre, que no hem fet res. No és un problema nostre, 
escolti, aquest no és un problema nostre, crec que és un problema prou important, 
no, crec que és prou important a nivell general com per reconèixer que ens cal una 
solució legislativa, perquè si no, miri quanta gent hi ha, en el conjunt d’Espanya, 
que no sap gestionar res del que té, miri quanta gent hi ha. I hi ha una solució única 
legislativa, només hi ha una solució legislativa per començar a trencar aquesta di-
nàmica, una solució que impedeixi que tardem setze mesos en fer un procediment 
i acabar un procediment d’aquestes característiques, només, i és una solució legis-
lativa i està en mans del Congreso de los Diputados, i vostè també, i vostès també 
haurien pogut tenir la iniciativa d’arreglar aquest tema bastant abans que ara, per-
què hi tenen molta més representació, en el Congreso de los Diputados.

I per tant, a veure, diguem les coses pel nom que tenen, i ara hi ha hagut una 
iniciativa que està començant a posar les coses al seu lloc, perquè, com he comentat 
abans, les màfies actuen perquè hi ha una expectativa de permanència en un habi-
tatge d’un any i sis mesos, i si no hi és aquesta expectativa, que no pot ser més curta 
perquè, apurant els procediments legals, tardem un any i sis mesos, i tardem nosal-
tres això i qualsevol promotor privat. Hi han exemples clamorosos, de promotors 
privats, o de privats que tenen la mateixa problemàtica, i de persones individuals. 
Per tant, el problema és el que és i la solució és la que és. I està en mans del Congre-
so de los Diputados que també, i a veure, jo..., amb tot el «carinyo» és veritat que en 
l’Hospitalet ens posem d’acord aquí, a Catalunya, i això ens va bé, i és cert que ens 
posem d’acord aquí, a Catalunya, però és que amb vostès ens passa una cosa, que 
després vostès allà, a Madrid, per exemple, voten en contra de la tramitació d’aques-
ta iniciativa de la proposició de llei i, per tant, és com a PSOE, diguem, i llavors 
això sorprèn una mica, eh? El que es diu aquí, i ens posem d’acord aquí, després allà 
resulta que va diferent.

Dades que nosaltres tenim, senyor Rabell, són aquests 360 habitatges, però sa-
ben que en registre d’habitatges buits en tenim 9.000, d’entitats financeres, que es-
tan ocupats il·legalment; aquestes són les dades que nosaltres tenim aquí, a Catalu-
nya, que és, òbviament, significatiu. Jo li he de dir que estic d’acord que no podem 
oblidar aquest 50 per cent que és vulnerable, estic absolutament d’acord amb això. 
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I també li dic que crec que tenim instruments, perquè portem molts anys treba-
llant-ho, per gestionar l’emergència i per poder mirar de donar habitatge en les si-
tuacions vulnerables que se’ns plantegen. Però això no ha d’impedir que no puguem 
reaccionar davant de l’altre 50 que no és vulnerable, i encara menys d’aquest 35 per 
cent que ens diuen els experts que són conflictius. Perquè una cosa no ha de treure 
l’altra. Hem de tenir les eines per actuar ràpidament sobre aquests altres casos.

S’han dit més coses. Si no hem denunciat als Mossos? Home, nosaltres portem 
seixanta-una denúncies als Mossos. (Veus de fons.) Sí, sí, cada ocupació, i a més a 
més hi hem parlat, és clar que hi hem parlat, però els Mossos també ens diuen, des 
de la seva més alta representació, que tenen moltes dificultats per actuar en les ocu-
pacions. Per què? Perquè hi ha una legislació protectora que, en aquest cas, fa que 
els jutges no estiguin per la labor d’autoritzar els desallotjaments ràpids d’aquests 
habitatges. I per tant, els Mossos tenen les eines que tenen, també, per actuar, tenen 
les que tenen. Evidentment, les màfies, doncs, destaparan les que puguin, i crec que 
alguna ha sigut pública, que s’ha destapat darrerament, però l’eina principal és po-
der actuar ràpidament en les situacions d’ocupació quan es plantegen, i els Mossos 
no tenen aquests instruments, com tampoc els tenen la Guàrdia Urbana ni altres. 
I aquí és on tenim el problema, aquí és on se’ns consoliden les situacions. Resol-
guem el problema.

Nosaltres, denúncies, hem posat totes i més, les denúncies, totes i més, però te-
nim problemes, problemes d’intervenció en els procediments judicials que ens difi-
culten, per la seva durada, la seva tramitació. I a més, provoquen..., a més, diguem 
que esperonen la picaresca –esperonen la picaresca–, perquè qualsevol que entra en 
un pis sap que s’hi pot quedar un any i mig, si ho fa bé. Aleshores, aquí és on tenim 
una mica la problemàtica. És clar, denúncia, sí; en qualsevol cas jo, evidentment, 
permetin-me que no aprofundeixi sobre la qüestió de la intervenció dels Mossos per-
què, en tot cas, això és la Comissió de Governació i jo puc parlar d’habitatge i, en tot 
cas, no és la meva responsabilitat parlar dels Mossos, que és d’altra gent, però jo sí 
que li puc dir que, evidentment, denúncies, totes, i sí que li puc dir que coordinaci-
ons totes, i també li puc dir, la insuficiència dels instruments, que són per a nosaltres 
i també són per als Mossos i que són instruments normatius.

Per tant, nosaltres hem actuat des del primer dia, amb aquesta solució. No és que 
no hàgim fet res en absolut; està acreditat, hem fet el que podem fer. I hem posat al 
damunt de la taula les solucions que creiem que hi poden haver, com ara posarem la 
que he comentat abans, en el principi de la meva intervenció i reitero, no? Reu nions. 
Nosaltres tenim el tècnic de zona, que està a disposició dels veïns per qualsevol cosa. 
Hi han hagut contactes, ho sabem. Possibilitat d’organització dels veïns. Tenim una 
junta administradora que està funcionant, això existeix, en aquests moments, i per 
tant es pot potenciar amb les degudes garanties –amb les degudes garanties– per part 
dels veïns, perquè un dels problemes comprensibles que tenen és que tampoc volen 
ser molt visibles, perquè tenen por. I és veritat, això s’ha de reconèixer, és una situació 
que s’ha de reconèixer i comprendre i, per tant, nosaltres també, les administracions, 
hem de ser sensibles a això, eh?, perquè també cal entendre quina és la seva situació.

Els procediments d’adjudicació més àgils. Sempre és millorable això, sempre, 
eh? Nosaltres, fa uns anys, vam introduir uns canvis importants que van agilitzar 
molt els procediments d’adjudicació, però sempre, al final, acabes havent de fer un 
procediment d’algun tipus, perquè si tu vas a adjudicar un pis, a lliurar-lo, i el dia 
que vas a firmar el contracte te’l renuncien en aquell mateix moment, que és molt 
habitual –estem parlant de lloguer–, has de fer un mínim procediment per buscar-ne 
un altre, i aquests procediments són garantistes, perquè s’han d’enviar cartes, s’han 
d’enviar... Marges, sempre n’hi ha, eh? (Veus de fons.) Primer aconseguir la renún-
cia, m’estan dient, perquè, efectivament, hi ha molta gent que no renuncia, és a dir, 
no firma el paper, «me’n vaig», i llavors el que has de fer és enviar una carta dient-li: 
«Escolti, vostè no ha vingut, veritablement no vol el pis?» Bé...
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Per tant, el procediment sempre hi ha de ser, i com que resulta que la situació 
que tenim és que aquestes màfies no són «tontes», estan preparades perquè, en el 
moment en què algú surt d’un pis, al minut següent algú altre hi entra i, per tant, 
escolti, això no dona temps ni per enviar mitja carta. Per tant, encara que arreglem 
els procediments d’adjudicació, que sí, mai els arreglarem prou com per evitar això 
que estic dient en aquest moment, mai. I per tant, tornem al procediment, tornem a 
problema inicial que jo reitero i repeteixo.

El president

S’ha acabat el temps...

El director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

M’estan dient que s’ha acabat. (Veus de fons.) Bé, en qualsevol cas, jo crec que 
he explicat més o menys el que havia de comentar, de les seves...

El president

Gràcies, senyor Fornt. Com que les intervencions anteriors han estat molt cur-
tes, si els grups tenen..., faríem un segon torn d’intervencions curt, si us sembla, no? 
(Veus de fons.) Sí? (Veus de fons.) Sí, de dos minuts? Endavant, Grup del Partit So-
cialista.

David Pérez Ibáñez

Bé, no, ràpidament, eh? Efectivament, la Generalitat té 360 habitatges ocupats 
en el conjunt del país. Crec –vostè té millors dades que jo–, crec que el 20 per cent, 
aproximadament, està a la ciutat de l’Hospitalet, d’aquests 360. Per tant, és un pro-
blema important, que està en el conjunt del país, està en el conjunt de tot Catalunya, 
però també afecta la nostra ciutat. Jo m’alegro que vostè hagi dit aquí que vostè ha 
denunciat, que vostès han denunciat la situació de les màfies a l’edifici de Victoria 
Kent als Mossos; me n’alegro, eh?, perquè fins ara aquesta informació no la teníem, 
o fins ara els Mossos deien: «Bueno, a mí, que alguien me diga algo.» Bé, molt bé, 
jo me n’alegro, que vostè en seu parlamentària diu que ha fet una denúncia sobre 
màfies a l’edifici de Victoria Kent.

Perquè, si em permeteu, és que aquest és el problema. Avui no solucionarem el 
tema de les ocupacions al país, eh? Podem fer coses, i podem millorar procediments 
i fer-ho tot més ràpid, i podem modificar la LEC, i podem donar més competència a 
la policia, podem fer moltes coses, però el que està passant allà és una altra història. 
El que està passant allà és una màfia que està, diguem-ne, comerciant amb els pisos, 
no? Vostè ho ha dit perfectament: és que se’n van uns i ja tenen un llistat i posen 
uns altres i els estan cobrant diners de «vivenda» que és pública, és que és un escàn-
dol. I jo, per això deia que, sobretot, és un tema, en aquest cas, en el cas de Victoria 
Kent, és un tema policial. Jo no dic que tot el tema de les ocupacions sigui un tema 
policial, dic que aquest cas, el cas de Victoria Kent, que hi ha una màfia intervenint 
allà, és un tema clarament policial, eh? I nosaltres farem tot el que faci falta. 

Al representant del PP, la culpa és de l’Ajuntament de l’Hospitalet? Home, no ho 
sé, si la culpa de totes les ocupacions que hi han a Catalunya són de l’Ajuntament 
de l’Hospitalet, potser sí, potser podem fer més coses, segurament es poden fer 
més coses, però les ocupacions és un tema de Mossos. I tant de bo es puguin, totes 
les intervencions, tot el que sigui encaminat a fer..., i les últimes intervencions que 
vostès han fet van en aquesta direcció, jo els he de felicitar, de mirar d’intervenir 
abans de quaranta-vuit hores, que és la clau de solucionar el problema ràpidament. 
No sempre –no sempre–, perquè et trobes una criatura, et trobes una persona gran, 
et trobes una situació molt complicada i, efectivament, els cossos policials no tenen 
tots els mecanismes d’intervenir. Però, com a mínim, ha quedat clar que el sistema 
més ràpid és aquest. És fer, diguem-ne, intervenir al més aviat possible. I és clar, i 
si a sobre la màfia ja té prevista una ocupació, home, doncs, s’ha de continuar inter-
venint al més aviat possible.
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El president

Diputat, hauria d’anar acabant, si us plau.

David Pérez Ibáñez

Acabo amb una qüestió. Jo he dit que no em semblava bé, abans, això que ha fet 
el representant de l’agència, de la seva feina enviar-la al PDECAT al Congrés perquè 
faci una modificació de la LEC. No m’estranya que hagin votat en contra, perquè en 
aquest cas, com en d’altres, hem de mirar de trobar consensos parlamentaris entre 
tothom. No és allò de l’espavilat que arriba allà i potser, eh?, «miri, jo ja l’he pre-
sentat i ja la tinc feta», no, mirem de trobar consensos que es poden fer, que es po-
den trobar, aquests consensos entre nosaltres i la resta de grups parlamentaris, eh? 
No utilitzar la feina de l’Agència d’Habitatge i del treball dels experts aquests per 
presentar una moció al Congrés.

El president

David...

David Pérez Ibáñez

Perdona, ja...

El president

Ho dic per respecte als altres, no per mi, eh? (El president riu.) Vols intervenir, 
diputat Rabell? (Pausa.) Per Catalunya Sí que es Pot.

Josep Lluís Franco Rabell

Molt, molt breument, només per una reflexió. Jo crec que es desprèn de les pre-
guntes i de les vostres respostes que no hi ha una solució. El tema és prou poliè-
dric com per entendre que hem d’atacar-lo des de diferents vessants i que no podem 
pensar que una ens resoldrà o pot subsumir les altres, eh? Tenim problemes d’ordre, 
d’agilitat administrativa, tenim problemes o qüestions a fer en l’odre legislatiu, te-
nim actuacions en l’àmbit de la seguretat a actuar, tenim polítiques socials a desen-
volupar i tenim, sobretot, el que deia abans, aspectes que jo crec que, més enllà... Us 
preguntàvem abans si ha servit allò que hem arribat a consensuar aquí, per a l’acti-
vitat de l’agència; jo crec que sí, encara que no ho heu desenvolupat.

Però és que és aquest el camí, jo crec que ens pot ajudar, perquè aquí sí que po-
dem construir amplis consensos de les forces polítiques, perquè estem davant d’un 
tipus de problemàtiques que, més enllà dels colors, dels diferents colors polítics, 
el fet de que tingui, efectivament, aquesta extensió, aquesta problemàtica, al país, 
tots els colors polítics, en gestió municipal, es troben confrontats a aquest tipus de 
problemàtiques. Per tant, és una poderosa raó per treure’ns, a tots, el sentit comú i 
a treballar en la recerca d’aquests tipus de consensos que penso que sí, seran ope-
ratius. 

Però, hi insisteixo –i acabo–, la idea és aquesta: no ens pensem que cap d’aquests 
aspectes, per sí mateix, resoldrà una problemàtica polièdrica d’aquesta complexitat.

El president

Moltes gràcies, diputat Rabell. Pel Partit Popular, diputat Villagrasa.

Alberto Villagrasa Gil

Sí; gracias, presidente. Mire, que usted se escude en las reformas legislativas del 
Congreso de Diputados me parece muy bien; excusas de mal pagador, porque en 
eso estaremos de acuerdo, pero es que el problema viene del 2012. Porque, claro, las 
ocupaciones que se den en Albacete o en Cuenca no es de su responsabilidad. Vic-
toria Kent, 4, a usted sí que le tiene que ocupar y preocupar. Ni Albacete, ni Cuenca, 
ni Castellón. Cataluña, sí, los 360 y Victoria Kent, 4, que hablamos hoy, sí.

¿Que se ha hecho una mala gestión de la seguridad privada? Pues sí, ya se lo 
he dicho. Poner un agente privado para decir cuando se ocupa un piso es, pues eso, 
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un aviso, pero cuando se pone seguridad privada es para intentar que una perso-
na no ocupe una propiedad. Hay otros ayuntamientos, otras administraciones que, 
por ejemplo, en el mandato anterior, cuando se desocupaba un piso, al minuto 1, 
ponían una plancha en la puerta. Si ustedes no llegan al minuto 1, tienen un pro-
blema de gestión. Cuando se abandona o se deja un piso y se les ocupa al minuto 
1, es que ustedes tienen un problema, tienen un problema de gestión, por no llegar 
a tiempo para que no se ocupe. Cuando se desaloja o se desocupa una vivienda, 
tienen que estar, en el minuto 1, ustedes ahí, para evitar que se ocupe, es lo que tie-
nen que hacer.

¿Quieren buscar consensos? Los encontrarán, pero eso sí, que el problema viene 
del 2012, no de hace un año y medio.

El president

Moltes gràcies, diputat. (Veus de fons.) No, parles després de Junts pel Sí? (Veus 
de fons.) Sí? Endavant, diputat Sanz.

Sergio Sanz Jiménez

Gràcies. Mirin, seran dues qüestions, una, sobre l’excusa del Congrés. Bé, jo en-
tenc que aquí hi ha responsabilitats, també, per part del Govern de la Generalitat, 
que té pràcticament el mateix color des del primer dia que es va presentar aquest 
problema. Li volia preguntar: com veuria que la gestió quedés en mans de l’Ajun-
tament de l’Hospitalet? És a dir, si pensa que la gestió d’aquest edifici convindria, a 
efectes de buscar la solució, la transferència de la gestió a l’ajuntament, que és una 
proposta que vam fer els nostres companys a l’ajuntament.

I després, doncs, preguntar-li si havien atès la..., abans li he comentat, i ha dit que 
l’agent local havia tingut reunions amb els veïns, però la cerca de solucions consen-
suades, això no sé quines propostes concretes, en què s’ha concretat o quin ha estat 
el resultat d’aquestes reunions, que també m’agradaria conèixer. 

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Té la paraula el Marc Solsona, el diputat Marc Solsona, 
de Junts pel Sí.

Marc Solsona i Aixalà

Bé, simplement, doncs, per agrair les explicacions i la posada en context de la 
situació i de les dades, diguem-ne, més generals que s’han dit. També reiterar una 
miqueta la pregunta d’això, si l’aprovació de la Llei 4/2016 ha ajudat o no ha aju-
dat, a efectes més pràctics, a intentar escurçar aquests terminis que ens provoquen 
aquesta dificultat.

I aquí del que no podem donar la sensació, ningú, és que dediquem més temps 
a buscar culpables que no a trobar solucions perquè la gent, al final, això no ho en-
tén. I al final, quan estem parlant de recuperar un clima de confiança, és recuperar 
un clima de confiança en la gent, a fer aquestes xarxa ciutadana, perquè ens ajudin 
a poder actuar d’una manera ràpida, en el moment que es detecti qualsevol tipus 
d’ocupació, que tinguem les eines legislatives que ho permetin fer i, agradi o no 
agradi, les competències són on són, encara i, per tant, aquí no podem, tampoc, ni 
fugir o callar-ho perquè ningú, no fos cas que es sentís, doncs, més o menys frus-
trat, no? I en qualsevol cas, el que tampoc penso que no hauríem de fer és reproduir 
fil per randa el ple del mes de maig de l’Ajuntament de l’Hospitalet, en el qual tots 
podíem llegir les mocions que es van presentar, i podríem llegir el que cada grup ha 
anat dient en cada lloc. 

Per tant, jo..., em sembla que, per elevació, aquest cas dona per sí... Després veu-
rem, a la compareixença, també, dels veïns, que poden fer un extracte molt més 
individualitzat, però el concepte de les ocupacions, doncs, també penso que ha de 
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requerir aquesta realitat més transversal a l’hora de poder encarar el tema amb una 
conversa, amb una compareixença amb el director de l’agència.

El president

Moltes gràcies, diputat. I ara, per tancar la compareixença, retornaríem la parau-
la al senyor Fornt.

El director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Molt bé, gràcies. Molt ràpidament, comentar que, òbviament, la seguretat que te-
nim des del 2014 en aquest edifici és una seguretat que és per evitar les ocupacions, 
perquè es passa cada dia a veure els habitatges que estan buits, en aquell moment, si 
estan ocupats o no. Per tant, evidentment, que és una seguretat que no actua després, 
sinó abans, evidentment que sí.

I que les actuacions es fan el més immediat que es pot, amb els desnonaments, 
també, i que també els okupes han après a rebentar les planxes de ferro, també, 
eh?, també n’han après. (L’orador riu.) No li explico alguna anècdota que ens està 
passant amb les portes perquè, veritablement, fa feredat de sentir, eh? Per tant, estem 
lluitant, des de fa tot aquest temps, amb molts pocs instruments, amb els que tenim, 
amb els minsos que tenim, però, evidentment, des del primer dia, fent el que hem 
de fer i posant els instruments i posant els procediments que correspon. Per tant, 
vostè no em pot dir que no hem fet res ni fem res, eh?, però la meva obligació també 
és dir quan els instruments són insuficients per actuar. I no només de la Generalitat, 
no només de l’agència, de tots els altres promotors i administracions, com deia el 
senyor Rabell, al qual dono la raó en aquesta qüestió.

Efectivament, ens han començat a servir els instruments de la Llei 4; jo crec que 
són molt positius. Tot el tema de la convivència veïnal, dels informes de la Mesa 
d’Emergències està funcionant i ens està donant eines que abans no teníem per re-
soldre i per impedir segons quin tipus de situacions. Evidentment que sí, però ens 
movem en el marc competencial que ens podem moure, eh? I finalment, bé, comen-
tar que, a veure, nosaltres el que podem resoldre administrativament ho resolem; les 
propostes legislatives en aquest país les proposen els grups parlamentaris i, per tant, 
crec que hi ha moments en els quals des de l’Administració, quan necessitem que 
alguna mesura legislativa es posi en marxa, hem de recórrer als mecanismes que hi 
ha previstos perquè això pugui ser així. 

I dit això, jo, ja, en principi...

El president

Doncs, donarem per tancat aquest punt. Abans de la nova compareixença, que 
és la Plataforma Veïnal de Victoria Kent, agraïm la compareixença del Jaume Fornt 
i d’Albert Toledo avui aquí, i fins a una altra que tinguem ocasió... Moltes gràcies.

Dos minuts. Diputat Sergio Sanz, si vol venir...

El director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Gràcies a vostès.

La sessió se suspèn a dos quarts de cinc de la tarda i deu minuts i es reprèn a tres quarts 

de cinc i cinc minuts.

El president

Reiniciaríem la sessió de la comissió amb el tercer punt de l’ordre del dia que 
ens ocupa, que és la compareixença d’una representació veïnal, precisament, del do-
micili del que hem estat parlant abans, de Victoria Kent, davant d’aquesta Comissió 
de Governació.
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Compareixença d’una representació de la Plataforma Veïnal Victoria Kent 
per a informar sobre la situació dels edificis d’habitatges del carrer de 
Victoria Kent, 4, de l’Hospitalet de Llobregat

357-00490/11

Agraïm la presència d’aquesta representació, les persones de Núria Rey i de José 
Raúl Ponce, que seran els que ens faran la seva intervenció aquí. Perdoneu la demo-
ra, però hem intentat solucionar un tema que esperem que sigui la millor solució. 
Moltes gràcies. Teniu la paraula.

Núria Rey Huerga (representant de la Plataforma Veïnal Victoria Kent)

Bona tarda, president, membres de la Mesa, lletrats, bona tarda il·lustríssims di-
putats, membres del Govern, funcionaris, regidors de l’Ajuntament de l’Hospitalet i 
els veïns de Victoria Kent, companys de lluita d’aquesta problemàtica. Estem aquí 
en representació de tots els veïns de l’edifici d’habitatges de lloguer social situats al 
carrer de Victoria Kent, número 4, de l’Hospitalet de Llobregat. 

En primer lloc, vull agrair la possibilitat que ens ha donat el Parlament de Ca-
talunya, a través d’aquesta comissió, per exposar la greu situació que vivim. La 
nostra compareixença en aquesta comissió és per denunciar la insostenible situació 
que, com a llogaters vivim per l’actuació, comportament, amenaces, intimidacions, 
intents d’agressió que rebem per part de les màfies que han ocupat impunement l’edi-
fici on vivim. Aquest edifici està situat al complex de la Ciutat de la Justícia i està 
gestionat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, que actualment depèn del De-
partament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. És un bloc de 128 
habitatges dividit en dues escales, destinat des de l’any 2012 a lloguer per a col·lectius 
com els joves i les persones amb rendes limitades i amb risc d’exclusió social.

Tot i això, i des del mateix any de l’adjudicació dels pisos, molts d’ells van ésser 
ocupats per persones que no havien tramitat cap sol·licitud i que el seu objectiu no 
era viure, sinó comerciar il·lícitament amb ells, actuant com una autèntica banda or-
ganitzada que resideix a la mateixa escala i trafica amb els habitatges. Una màfia que 
es lucra llogant o fins i tot venent el dret d’ús d’aquests habitatges destinats a lloguer 
social, fet que denigra la funció per a la qual van ésser construïts. 

Actualment, i vull remarcar això, gairebé el 30 per cent dels pisos estan ocupats, 
essent l’escala 4A la més afectada, amb un 40 per cent d’ocupació irregular. Els veïns 
hem denunciat aquesta situació en nombroses ocasions a l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i davant dels Mossos d’Esqua-
dra. La policia ens ha manifestat repetidament la seva incapacitat per evitar aquests 
tipus d’actuacions, estan lligats de mans i peus per la legislació vigent i denuncien, a 
la vegada, el coneixement de la llei per part dels okupes il·legals, per vorejar-la i elu-
dir responsabilitats. Saben perfectament el que fan, com ho fan i fins on poden arri-
bar. Per exemple, només ocupar un pis, demanen una pizza i amb el tiquet d’aquesta 
comanda poden demostrar que porten més de quaranta-vuit hores en aquest pis. 

Quan parlem amb els Mossos d’Esquadra de les màfies organitzades que habiten 
a l’edifici, ens diuen que hauria d’haver-hi algú que presentés una denúncia decla-
rant que ha pagat un lloguer o ha comprat un pis a aquesta gent. Però com pretenen 
que gent sense recursos, moltes vegades extorsionada i amb por, vagi a la policia a 
interposar una denúncia, si la majoria d’aquesta gent es troba en situació irregular? 
L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat ha manifestat que la gestió i la proble-
màtica dels veïns d’aquest parc públic d’habitatges no és de la seva competència, 
ja que és la Generalitat de Catalunya la responsable de la gestió i el manteniment 
dels habitatges. I l’Agència de l’Habitatge de Catalunya simplement diu que tenen 
coneixement de la situació, però no adopta cap mesura per impedir aquesta situació 
més enllà de la via judicial per desallotjar els pisos ocupats, una situació kafkiana, 
ja que en el moment d’efectuar el llançament tornen a ser ocupats, atès que no són 
adjudicats immediatament.
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Però el més greu és que hem presentat diversos escrits i sol·licitat reunions amb 
l’agència, però a data d’avui no hem rebut resposta. No va ser fins que els mitjans 
de comunicació es van fer ressò de la problemàtica dels pisos de Victoria Kent que 
l’agència va contactar amb nosaltres plantejant una futura reunió, encara sense concre-
tar. Ahir mateix, a la tarda, funcionaris de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ens 
van manifestar les amenaces i intimidacions que reben per part d’aquests delinqüents 
en el moment d’efectuar els llançaments. L’agència, com a ens públic, no es persona 
com a part demandant i insta els funcionaris que ho facin amb el seu NIF, noms i 
cognoms. Els funcionaris, la majoria de vegades per por, no ho fan. Ens han demanat 
que els donem veu a través de la nostra compareixença en aquesta comissió.

A l’edifici existeixen pisos buits, tapiats amb planxes metàl·liques, n’hi ha alguna 
que no encaixa perquè ens han posat planxes metàl·liques més petites que el marc de 
la porta i ho solucionen posant taulells de fusta. Els mateixos veïns som els que en 
més d’una ocasió hem evitat la seva ocupació ja que, en repetides vegades, en veure 
aquesta porta, han intentat accedir al pis i en una d’elles hi van accedir. Aquests pi-
sos porten mesos buits; funcionaris de l’agència informen que no troben gent de la 
llista d’espera que vulgui venir a viure a Victoria Kent.

En resum, ningú fa res, tots es treuen les puces del damunt i prenen una postu-
ra, en el millor dels casos, passiva. I els veïns de Victoria Kent tenim un problema 
seriós. Des de fa cinc anys suportem una situació insostenible de convivència, hi-
giene i seguretat. Els llogaters legals patim por, por d’estar a casa i sentir com forcen 
el pany de la porta per intentar ocupar-la, perquè han intentat ocupar pisos on viu 
gent legal; por de sortir de casa i tornar i que estigui ocupada; por d’entrar al portal 
o agafar l’ascensor i no saber qui et trobaràs ni en quin estat es trobarà; por per les 
amenaces directes que molts veïns han patit i, sobretot, la por de sentir-nos sols i 
desemparats davant d’aquesta injustícia.

Passaré a llegir un escrit que ha fet un company de lluita meu: «El bloque de vi-
viendas de la promoción de la Ciudad de la Justicia está compuesto por 128 vivien-
das de una o dos habitaciones. A día de hoy, en la escalera A, de 64 pisos, hay más 
de 28 ocupados, casi la mitad, y en la escalera B, 8. Si la tendencia sigue así, en dos 
años solo habrá okupas. ¿Para esto se hacen pisos de protección? No tiene sentido. 
La mala gestión ya viene desde hace cinco años, cuando se hizo el sorteo y se otor-
garon las viviendas; tardaron tantos meses en dar los pisos que ya había okupas al 
inicio en unos cinco pisos.

»A partir de aquí, desde la Agència de l’Habitatge pusieron un vigilante para 
evitar más ocupaciones, el cual quitaron sin dar explicaciones ni una sola alternati-
va.» –Des de fa uns dos anys, no hi ha cap vigilant. «La dejadez de la gestión tiene 
sus consecuencias: la marcha de vecinos, la ocupación progresiva y el gasto desme-
surado que tienen que pagar por las reparaciones, mantenimiento y trabajos que se 
tienen que ir haciendo por destrozos ocasionados por los okupas. En una de las es-
caleras ya no hay presidente de la comunidad por las amenazas que recibe y la pa-
sividad e indiferencia total de la policía ante este hecho. La policía está cada día en 
el edificio, saben lo que pasa, pero no hacen nada, así que la persona que echa a 
las personas de sus casas tiene un chollo; puede traficar, puede robar, puede vender 
pisos públicos sin ningún problema. No sólo eso, sino que destrozan los buzones y 
todo lo que pueden para que los vecinos, ante una situación límite, decidan marchar-
se y así ellos dar una patada y vender el piso por 400 o 500 euros.

»Lo único que hace la Agència de l’Habitatge es poner una puerta metálica o 
tapiar con ladrillos. Es evidente que esta medida, por sí sola, no es válida ni eficaz. 
Lo hemos reclamado muchas veces, pero, una vez más, sin una respuesta efectiva. 
Hechos problemáticos ocasionados en el día a día: ocupación de zonas comunes» 
–hem tingut okupes amb mobles ocupant replans comuns de l’escala–, «rellanos con 
jeringuillas y cucharas de quemar farlopa, basuras y excrementos en las puertas de 
vecinos legales para hacerles la vida imposible y que se vayan, excrementos y orín 
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de animales en rellanos y ascensores» –perquè els okupes tenen gossos perillosos 
a casa, per evitar que altres ocupes els ocupin el pis–, «plantaciones de marihuana.

»Al pinchar el agua han quemado dos de las bombas de agua que bombean el 
agua corriente de los pisos» –i l’Agència ens ha posat problemes per canviar-les o 
arreglar-les. «Rellanos y los cuartos de contadores utilizados como contenedores de 
basura. Utilizan perros peligrosos para proteger las viviendas ocupadas. Amenazas 
de muerte a vecinos, rotura de motos para intimidar, fiestas y peleas en los pisos a 
altas horas de la madrugada, rotura de cerraduras de la portería y de los cuartos de 
contadores, intento de ocupación de pisos con inquilinos legales, rotura de ascen-
sores.

»Al llamar a la Agència de l’Habitatge para poner una queja, suelen colgar o 
suelen ignorar nuestras quejas. Entendemos que sea pesado atender a nuestras lla-
madas, pero la culpa no es precisamente nuestra. ¿Qué les parece? ¿A ustedes les 
gustaría vivir así? A nosotros tampoco. Por si fuera poco, hace un mes recibimos 
de la Agència de l’Habitatge los gastos comunes del año pasado y, para sorpresa de 
todos, nos cobran una media de 300 euros. Hasta ahora, en los cinco años, no ha-
bía pasado nunca por los gastos comunes de la escalera. Las personas que ocupan, 
evidentemente, se conectan a la red de la escalera, de luz, agua y gas, con el peli-
gro que eso conlleva, y encima tenemos que pagar nosotros por sus consumos y sus 
desmadres. En fin, un desastre total y un despropósito sabiendo que en esa escalera 
hay personas y muchas familias con niños en situación de especial vulnerabilidad, 
con problemas económicos. Se ha denunciado en periódicos y televisiones, segui-
mos haciendo el máximo de ruido posible por los canales oficiales, ya que no nos 
dan ninguna solución.

»No entendemos que los gestores de la agencia, que llevan muchos años gestio-
nando estos pisos sean incapaces de solucionar el problema. Si esta gestión tan ne-
fasta de recursos públicos se diera en una empresa privada, la persona encargada ya 
estaría fuera, pero, como es público, aquí no pasa nada. Por otro lado, ya han pasado 
cinco años desde el contrato, y aún no han notificado si se renueva o no.» –Perso-
nalment, a mi se’m va acabar el contracte de lloguer el diumenge passat. Encara no 
sé si em renovaran.

«Propuestas de mejoras que han efectuado los vecinos: actualizar los procedi-
mientos sobre cómo actuar ante una ocupación; los actuales están demostrando que 
no funcionan. Hacer reuniones de seguimiento para ver la evolución de las acciones 
llevadas a cabo. Una vez se vacía un piso, ya sea un inquilino que marcha o un oku-
pa que es desalojado, tiene que haber un vigilante hasta que el piso se haya revisado 
y otorgado a las personas correspondientes, según el sorteo de criterios de vulnera-
bilidad.» –O bé una altra proposta que hem fet, que no ha estat, de moment, accep-
tada, és les càmeres de videovigilància. «Esta medida a corto plazo o medio o largo, 
es más eficiente en términos económicos, ya que la agencia podrá cobrar el alquiler 
del piso y dejará de pagar todos los costes que conllevan los destrozos, disponer de 
todo lo necesario para reacondicionar un piso que ha sido ocupado y destrozado. 
Con esto se pretende no estar meses con un piso vacío, con lo que eso conlleva. 
Mejorar la coordinación entre la comunidad de vecinos, la Agència de l’Habitatge i 
los Mossos d’Esquadra para poder actuar con celeridad, dentro de las veinticuatro 
horas tras la ocupación.» 

Haig de recordar que, moltes vegades, quan truquem als Mossos, hem de dir que 
estan entrant en un pis, no que ja està havent-hi una ocupació, perquè llavors triguen 
una hora, dues hores... Si diem que estan entrant en un pis arriben immediatament.

Què demanem? Nosaltres demanem una gestió pública adequada del parc públic 
d’habitatges socials. És intolerable que, havent-hi milers de persones que necessiten 
un habitatge digne a un preu assumible, joves que busquen emancipar-se, persones 
grans que no poden fer front als lloguers abusius, famílies amb pocs ingressos o en 
situació de vulnerabilitat social, persones i famílies tocades per la crisi i que ho han 
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perdut tot, i havent-hi habitatges públics buits, destinats precisament a aquesta gent, 
que aquests siguin ocupats il·legalment i fins i tot els utilitzin les màfies delinqüents 
per extorsionar els més vulnerables, això no es pot permetre.

L’actitud negligent per part de l’Administració la fa còmplice d’aquesta situació i 
responsable directa de la perversió del patrimoni públic destinat als més necessitats, 
permetent la impune actuació de bandes de delinqüents. Certes persones ens han dit 
que per a l’Administració el problema, en realitat, som els llogaters legals i no els il-
legals, i que, davant de situacions com la que vivim, l’Administració prefereix tenir 
tot un immoble ocupat, atès que ningú li exigirà el manteniment adequat de la finca 
ni l’adequada gestió del patrimoni públic. «No sé de què us queixeu? Si total, pel que 
pagueu...» Això ens ho han dit treballadors de l’Agència de l’Habitatge.

No volem creure això, però volem recuperar i lluitar per la dignitat dels habi-
tatges socials, volem que els nostres veïns, que tenen por de ser reconeguts, puguin 
sortir al carrer amb el cap ben alt i reconstruir les seves vides. Vull que el dia que 
marxi del meu pis, que em van atorgar i que em va donar l’oportunitat de conver-
tir-me en una dona independent, sigui per a algú... (L’oradora s’emociona.)

El president

Tranquil·la, no passa absolutament res. Beu una mica d’aigua.

Núria Rey Huerga

...sigui per a algú que ho necessiti o perquè sigui una nova etapa de la seva 
vida, i no per a un delinqüent que es guanya la vida extorsionant els més vulnera-
bles. Vull que aquesta comissió... (l’oradora s’emociona), vull que aquesta comissió 
prengui coneixement i consciència i lluiti pels que avui, per por, no poden venir a 
donar la cara. 

Gràcies.
(Aplaudiments.)

El president

Moltes gràcies, senyora Rey. Ara obrirem un torn d’intervenció. El que agrairia 
als diputats és que tinguessin en compte les condicions en què es dona aquest debat 
en les seves intervencions i fossin el més hàbils o compromesos amb aquesta situa-
ció possible. Ho dic tant en el sentit, no per l’estat de la compareixent, sinó perquè 
sou coneixedors que hi ha hagut una voluntat, bé, semblava ser que hi podia haver 
pels compareixents alguns problemes, doncs, amb les preguntes, sobretot que no fem 
preguntes compromeses o reiterades sobre temes que puguin afectar aquesta vulne-
rabilitat que tenen avui en comparèixer davant de vosaltres. 

Té la paraula el diputat Sergio Sanz, del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Sergio Sanz Jiménez

Gràcies, president. Bueno, en primer lugar, os quería agradecer la comparecen-
cia, porque conocemos, sabemos que no es fácil y, bueno, estamos muy agradecidos 
de que deis testimonio de una circunstancia tan dura que sabemos que sufrís y que 
se tiene que poner remedio, que para eso estamos, y eso es lo que debería ocupar 
siempre a los representantes públicos, más allá de las típicas trifulcas que acaban 
viéndose a veces, lamentables, en esta batalla política, ¿no?

Ha habido cosas que, realmente, producen verdadera indignación en el marco 
del problema, ¿no? Como una cosa que has comentado de que: «No sé de qué os 
quejáis para lo que pagáis.» Es decir, esto me parece una actitud intolerable que es un 
profundo desprecio hacia unos ciudadanos que tendrían que estar protegidos por las 
administraciones, por los funcionarios. Decir: «Por lo que pagáis, pues, os tenéis 
que comer con patatas los okupas, esta mafia», hombre, esto me parece indignante. 
Y espero que el señor director de la agencia, que nos acompaña, pues, tome nota de 
algunas de las cosas que habéis manifestado y que, además, no se corresponden con 
lo que ha expresado él anteriormente, ¿no?
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Habéis comentado que habéis hecho varios escritos a la agencia, que no han 
contestado, y que no han contestado hasta que esto no apareció en los medios, ¿no? 
Parece que, si no llega a los medios, pues, es una cosa que no preocupa. Porque pre-
ocupa más lo que pueda suponer el desgaste político que el hacer una buena gestión 
para que la ciudadanía tenga unas condiciones justas y normales en sus vidas, ¿no? 
Yo espero que esta futura reunión que nos han anunciado se produzca con celeri-
dad. Y no solo eso, sino que se produzcan tantas reuniones como hagan falta para 
encontrar el problema, y con todos los agentes necesarios. 

No puede ser tampoco que el Ayuntamiento de Hospitalet os diga: «No es com-
petencia nuestra.» Vamos a ver, aquí no estamos discutiendo de marcos competen-
ciales. La administración, tal como la entendemos nosotros, y yo creo que la mayo-
ría de la ciudadanía, es única, y tiene distintos niveles de descentralización. Tienes, 
pues, la competencia legislativa en el Congreso de los Diputados, competencia legis-
lativa aquí, ayuntamientos, y todo esto tiene que funcionar coordinadamente, por-
que el mapa que definimos tiene que estar definido para solucionar los problemas, 
no para que unas administraciones se escuden en otras. Yo pienso que el ayunta-
miento también se tiene que implicar y presionar, junto con los vecinos. Porque al 
final de lo que se trata es, bueno, si uno no tiene la competencia, pues, presiona 
al siguiente nivel o dónde corresponda para solucionar esas cuestiones.

Y me preocupa mucho que se nos haya dicho antes que ha habido reuniones y 
que no haya habido reuniones. Porque también pienso que un problema de este tipo, 
que afecta a una comunidad de vecinos, es decir, que afecta, que es un problema 
colectivo, no es un problema individual, sino que es colectivo y que hacéis muy bien 
de agruparos, porque es más fácil, ¿no? Incluso también por una cuestión de moral, de 
tener apoyo moral, de no encontrarse solo ante una situación que es lamentable, 
pues, debería de haber una mesa de trabajo regular, con agentes de la Generalitat, 
del ayuntamiento, de los distintos grupos políticos, que nos vais a tener a vuestra en-
tera disposición para trabajar en esas soluciones, para poner fin a una situación que 
viene de 2012, que lleváis cinco años, que, como has comentado, muchos vecinos 
supongo que se acaban los contratos y esto también es preocupante. Es decir, ya ha 
vencido el plazo y no habéis tenido noticias. Bueno, esto indica que la gestión que 
se está haciendo es lamentable y genera unas incertidumbres y una falta de planifi-
cación, de recursos, bueno, tremenda.

Y luego, una de las cosas que se me ha comentado, que también quería mencio-
nar. Se nos ha dicho que hay seguridad cada día, que pasan cada día. Esto me gus-
taría saber si me podéis decir, más o menos, cada cuánto pasan, si es que pasan, o 
cómo van las cosas o si solo pasan bajo demanda vuestra. Porque se ha dicho que 
hace dos años se quitó la seguridad, ¿no? Había seguridad en el bloque y hace dos 
años, aproximadamente... ¿Habéis detectado un incremento de las ocupaciones des-
de que se eliminó esta...? (Veus de fons.) Sí, sí, luego. ¿Habéis detectado un incre-
mento de las ocupaciones desde que se ha quitado esta seguridad que teníais en el 
edificio? ¿Cómo funcionaba esta seguridad? También me interesa saber si había vi-
gilantes dentro del edificio, si estaban fuera, cuál era la operativa. 

Porque, bueno, teniendo en cuenta el problema que hay y que se quite la seguri-
dad cuando hay amenazas a vecinos, intentos de ocupación con familias que están 
viviendo, ¿no?, a altas horas de la madrugada, que lo que hacen es provocar un mie-
do y una angustia... No sé, yo creo que recursos hay, si se quieren destinar allí dónde 
se necesitan. No creo que sea un problema de recursos. 

Y luego, claro, la sensación que uno tiene es que tenéis una situación problemá-
tica en el edificio, pero el casero, por así llamarlo, que es la Administración, tampo-
co está haciendo lo que debe. Es decir, cuando unos okupas estropean la bomba de 
agua y luego hay problemas para que eso se reponga, pues, tampoco están ayudando 
a que los vecinos que legítimamente estáis viviendo allí pues continuéis allí, ¿no? 
Pues habrá muchos que no tienen más remedio que estar allí y otros que, bueno, ya 
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es una cuestión de dignidad cívica, esta lucha, ¿no? Y que me merece el máximo 
respeto y la máxima admiración.

Has comentado lo de que van a incrementar el IBI. Os van a hacer pagar más 
cuando lo razonable aquí casi sería hacer una huelga de pago. Es decir: «Oye, yo no 
pago más hasta que no me solucionéis el problema.» Yo espero que también tomen 
nota las administraciones que espero que, a todos los niveles, ayuntamiento, agen-
cia, se tome buena nota de lo que nos habéis estado explicando. 

El president

Hauries d’anar acabant, eh?, Sergio.

Sergio Sanz Jiménez

Sí. Tenéis que firmar las denuncias con el DNI, y los funcionarios, los levanta-
mientos. Es decir, cuando estáis recibiendo amenazas, yo no entiendo por qué des-
protegen..., esta desprotección de los funcionarios, tampoco. Es decir, hay una serie 
de cosas... 

Bueno, reiterar eso. Nosotros propondremos que haya reuniones de seguimiento 
entre la agencia, los vecinos, los grupos, el ayuntamiento. Lo que habéis comentado 
de las cámaras de vigilancia, pues, también merece una respuesta por parte de la 
Administración. Y reiterar que quedamos a vuestra disposición porque nos parece 
que la situación es indignante. Y reiterar también, pues, el agradecimiento y la ad-
miración por esta lucha.

Gracias.

El president

Gràcies, diputat Sanz. Té la paraula, pel Grup Parlamentari Socialista, el dipu-
tat Pérez.

David Pérez Ibáñez

Gràcies, Garriga. Ustedes han venido aquí, han explicado la situación, y el com-
promiso por parte de todos nosotros es tomar nota y ponernos a trabajar todos para 
intentar solucionar lo que está pasando en Victoria Kent. Yo espero que nadie in-
tente sacar rédito político de su situación, sino que entre todos seamos capaces de 
encontrar solución a lo que está pasando, que es lo que nos interesa a todos. 

Creo que el representante de Ciutadans..., no era el recibo del IBI, sino el recibo 
de la escalera lo que le quieren incrementar, creo yo, no sé si... Bueno, vale. Reci-
bo de la escalera que se quiere incrementar, dado que hay vecinos que pinchan de 
la escalera y eso se tiene que repercutir entre los vecinos que están ahí. Tomamos 
nota, esto no puede ser. Es absolutamente intolerable, no puede pasar y hay que 
exigir a la Agència de l’Habitatge que eso no sea así. Eso no se puede hacer así. 
En segundo lugar, de las cuestiones que usted planteaba como posibles soluciones, 
nosotros tomamos nota y, en este sentido, como grupo parlamentario, nos ponemos 
también a su disposición para todo aquello que ustedes crean que es necesario. 

Agradecer, por lo tanto, su comparecencia, agradecer su valentía, su compromi-
so, por parte nuestra, su coraje y, en este sentido, tienen nuestra admiración. Yo si-
empre me he sentido muy orgulloso de la gente de Hospitalet, y hoy especialmente.

El president

Moltes gràcies, diputat. Pel Grup Catalunya Sí que es Pot, té la paraula el dipu-
tat Rabell.

Josep Lluís Franco Rabell

Molt poques coses que afegir, perquè jo crec que hem estat tots colpits pel vostre 
testimoniatge. Molts tenim experiències i coneixement de situacions dures d’aquest 
tipus en altres barris, i aquesta, doncs, ens ha recordat coses que hem vist i que són, 
efectivament, molt dures. Per tant, primer, el nostre agraïment i el nostre suport.
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Dir-vos que el camí que heu emprès és el que més us pot ajudar i més ens pot aju-
dar a nosaltres també a ajudar-vos, que és la vostra pròpia organització com a veïns. 
El més dur en aquestes situacions és, com deia abans, l’atomització, que cadascú 
intenti resoldre o viure la situació d’una manera individual, perquè enfront no té in-
dividus, sinó que té una organització, una organització mafiosa que té recursos i que 
tenen experiència i que saben, com s’ha dit aquí, molt bé el que fan i que coneixen 
les lleis millor, de vegades, que els legisladors, i que en coneixen totes les escletxes. 
Per tant, no sé, no afegiríem gaire més al que ja s’ha dit. La nostra solidaritat i, so-
bretot, la nostra demanda de que allò que s’ha promès i que aquí s’ha manifestat en 
seu parlamentària, efectivament, s’implementi. 

Jo crec que és imperatiu que si, per alguna cosa ha de «servir», i permeteu-me 
que posi entre cometes això de servir, una experiència dolorosa per a tanta gent, és 
perquè totes les administracions, totes, ens posem les piles. I que allò que es digui 
aquí no sigui un intercanvi de bones intencions, sinó que hi hagi un control i un 
seguiment d’allò que es decideix. És imperatiu que l’Administració us aixoplugui, 
que us doni suport a tots els nivells per facilitar la vostra organització, per facilitar 
la vostra defensa i la vostra protecció davant d’aquesta situació, i que aquest diàleg 
sigui efectiu.

Bé, jo vull confiar en que el compromís que ha fet l’Agència d’Habitatge aquí, 
davant d’aquesta comissió, sigui això, un veritable compromís de sostenir aquest 
suport i d’acompanyar-vos en aquesta situació. De la mateixa manera que estic con-
vençut de que us serà útil el debat i aquestes compareixences perquè un ajuntament 
com el de l’Hospitalet, que sé que és coneixedor d’aquest cas, prengui consciència, 
si és que és necessari més encara, de les dimensions de la problemàtica, i que això 
no pot seguir així.

Bé, tenim molta feina, eh? Vull dir, ja sé que voldríeu solucions i esteu en me-
sura d’exigir solucions immediates. Nosaltres farem, realment, tot el que puguem i 
intentarem complir amb la nostra responsabilitat per empènyer les administracions, 
fiscalitzar-les i també fer la feina que ens correspon perquè situacions d’aquest tipus 
es puguin desllorigar. 

De totes maneres, i acabo amb això, estigueu convençuts de que teniu el suport i 
l’escalf de tots els grups parlamentaris, i que això que heu dit aquí, jo crec que tots 
farem el que calgui perquè es difongui i perquè la gent i tant les administracions 
com l’opinió pública prenguin consciència de que estem davant d’un problema, el 
vostre, que és concret, però que és una mica emblemàtic d’una problemàtica social 
que afecta ja milers de persones. Des d’aquest punt de vista, gràcies pel coratge, grà-
cies per donar la cara; no és fàcil donar-la quan t’arrisques a que te la trenquin i, per 
tant, la nostra estimació molt sincera.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Pel Grup Popular, té la paraula el diputat Villagrasa.

Alberto Villagrasa Gil

Muchas gracias, presidente. Yo, primero, agradecer la presencia y la inter-
vención de los representantes vecinales de Victoria Kent, yo la verdad que os doy 
las gracias por estar aquí, dar la cara, explicar vuestro problema y que me preocupa, 
porque parte de vuestra versión no ha coincidido con la parte oficial. Entonces, 
a mí, me preocupa.

Cuando se dice que hay vigilancia privada y nos decís que, desde hace dos años, 
y mejor que vosotros no lo va a saber nadie, nos decís que no hay vigilancia pri-
vada, pues me preocupa, porque me acaban de mentir, y perdón por la expresión, 
me acaban de mentir en mi cara. Cuando dicen que hay veintiocho ocupaciones, 
pero vosotros mismos nos decís que hay unas treinta y ocho, pues me acaban de 
mentir, o me mienten, o quiere decir que las personas que tienen que gestionar los 
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pisos de Victoria Kent no saben la realidad de lo que pasa ahí. Y me mientan o no 
sepan gestionar, o no sepan qué es lo que pasa, sea lo que sea de las dos cosas, me 
preocupa. 

Por tanto, entiendo que ahora no tenéis seguridad privada. Yo creo que, aparte 
de cámaras, hace falta algo más, porque, al fin y al cabo, cuando tú contratas se-
guridad privada, es para que no penetren en el edificio o en la propiedad. No me 
extraña que se diga que algunas de las planchas se han reventado, no me extraña, 
porque si me dicen que las planchas son más pequeñas que los marcos, sólo con eso 
ya me lo dices todo. La plancha, precisamente, ha de ir adecuada al marco al cual 
se aplica. Si el relleno viene con cuñas y madera, es aquello de «te estoy invitando 
a que me revientes». Por lo tanto, mala gestión, no se ha dicho la verdad y tenéis 
un problema, tenéis un problema muy gordo. Dos: uno, el problema de seguridad 
que tenéis, y otro, que la agencia, por lo que yo estoy viendo, no se entera de lo que 
está pasando. 

A partir de ahí, por ejemplo, ¿cómo os puede repercutir 300 euros de gastos de 
comunidad, cuando, como bien explicabas, parte de esos gastos de comunidad a vo-
sotros no os corresponde? ¿Cómo se le ocurre a la Administración haceros compar-
tir esos gastos, cuando hay otros que están abusando de esa situación? Me preocupa 
que se no se haya reunido con vosotros, se nos ha dicho que estaban en contacto con 
vosotros... (Veus de fons.) Pues otra vez, otra mentira, y me acaban de mentir en mi 
cara otra vez.

Por lo tanto, tenéis un problema gordo. Nosotros, como Grupo Popular, tenéis las 
puertas abiertas para lo que necesitéis; todo lo que sea intentar buscar consensos y 
soluciones, nosotros estaremos a vuestra disposición, pero, evidentemente, se acaba 
de demostrar que los cambios legislativos son importantes, pero hace falta algo más. 
Y el ayuntamiento tiene que hacer muchas cosas, porque lo que pasa en un muni-
cipio, sea de su competencia o no, también le tiene que importar, un ayuntamiento 
no dice: «Esto es del Estado, o de la Generalitat, yo me lavo las manos, no es de mi 
competencia.» Todo lo que pasa en un municipio es ocupación o preocupación de 
un ayuntamiento.

A partir de aquí, nosotros también presentaremos algunas propuestas, porque 
yo creo que al menos nuestra postura, desde la primera intervención a la vuestra, y 
viendo que se nos ha faltado a la verdad, nos preocupa, iba a decir una palabra más 
gorda, pero, en este sentido, tenéis toda nuestra solidaridad y las puertas abiertas 
para intentar buscar soluciones, y que las hay. Y que las hay porque, al final, hace 
falta firmeza con aquellos que no cumplen la ley. Y me gustaría saber si también es 
verdad que solo se denuncia por ocupación, porque al final, la denuncia no tiene que 
ir por ocupación de un inmueble, ha de venir por organización de crimen organiza-
do, por ahí viene la denuncia con Mossos, ha de ir por ahí. Y al final habrá que re-
currir a fiscalía, porque si Mossos no investiga de oficio, pues, es tan sencillo como 
ir a fiscalía y entrar un escrito bien documentado y que investiguen. 

Gracias.

El president

Moltes gràcies, diputat. Pel Grup Parlamentari Junts pel Sí, té la paraula el dipu-
tat Solsona.

Marc Solsona i Aixalà

Gràcies, senyor president. Als compareixents, als membres de la plataforma veï-
nal, moltes gràcies. Bàsicament, seguir el fil de les paraules del diputat Pérez i el 
diputat Rabell, en el fons i la forma, en el fet de que prenguem, com vostès ens han 
demanat, que prenguem consciència del problema, que en prenguem coneixement 
i, des del nostre grup, posar-nos a disposició, també, per facilitar, al més aviat que 
sigui possible, doncs, aquesta reunió, també, amb l’agència, perquè és veritat, que en 
les dues intervencions que hi ha hagut hi ha algun element contradictori i està bé que 
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es puguin resoldre entre les parts de la manera més diligent possible i ràpid per es-
vair qualsevol, de vegades, malentès o realitats diferents que potser la vivència d’un, 
que és el que hi viu, amb l’un que gestiona, a vegades són perspectives diferents i 
l’actuació ha de ser estratègicament ha de ser conjunta i parlada, no?

Agrair la valentia, reconèixer aquest punt d’impotència que teniu, que us fa fer 
tot, també us podria fer resignar, i no, per tant, aquí posar en valor aquesta no-resig-
nació, aquest punt de valentia i que ningú es mereix viure amb por. I recollint aquest 
concepte que ningú es mereix viure amb por, i menys a casa seva, és allà on hem 
de posar el marc tots plegats, legislatiu, perquè això no sigui possible. Tothom ha de 
viure en pau, amb llibertat i poder fer, i no viure amb aquesta por i angoixa que, al 
final, això és el desencadenant de tots els fets que després poden passar en la quoti-
dianitat del dia a dia de la vida de les persones, no? 

Per tant, des d’aquí nosaltres posar-nos a disposició, instar i facilitar, i a més, te-
nint com tenint aquí mateix el director de l’agència, ha de ser fàcil el fet de trobar el 
punt d’encontre per trobar aquestes trobades i, a partir d’aquí, solidaritzar-nos amb 
que empatitzem amb la vostra realitat i intentem, doncs, posar-nos a disposició i 
recollir el vostre testimoni per poder actuar de cara al que és la nostra feina, i més 
aquí, que és legislar, per poder donar sortida i protecció a la propietat, en aquest 
cas, o als veïns, que en aquest cas és el que ens ocupa i ens preocupa, amb el vostre 
testimoni. 

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Ara, retornaríem la paraula a la senyora Rey, per poder fer els 
aclariments que creguis oportuns.

José Raúl Ponce (representant de la Plataforma Veïnal Victoria Kent)

Hola, bona tarda, senyors de la Mesa, diputats, vecinos. Bueno, en respuesta a 
varias preguntas formuladas, el tema de denuncias sobre las mafias, la del último 
intento de ocupación en la escalera, en el número 4, la escalera B, fue el día 12 de 
mayo, fue el piso donde está la plancha, que es menor a la del marco, y bueno, un 
poco, los vecinos tuvimos que impedir la ocupación.

La persona que se dedica a abrir pisos y a venderlos, al ver la situación, pues, se 
ausentó un par de semanas. Esta persona regresó el día 20 de mayo, a las siete de la 
tarde. Se llamó a los Mossos d’Esquadra, pero para el motivo de que lo identifiquen. 
Doy fe de que lo identificaron. Luego, el día 27 de mayo..., bueno, un poco antes, en-
tre 23 y 24 de mayo, me personé en la comisaría de los Mossos sobre el tema, pre-
guntando si Habitatge había puesto denuncia, y la respuesta fue que no. Me puse en 
comunicación con la Agència de l’Habitatge: «Oye mira, la persona que se dedica a 
abrir y vender los pisos, está identificada.» Y me dijo la persona que me atendió que 
estudiarían el tema, que no era la indicada, que se lo comunicaría a un superior. 

Justamente ayer recibí una llamada de Habitatge, una persona o técnico, no sé, 
encargada de la zona, y me comentó que el problema de denuncias, Habitatge o la 
Generalitat, no se persona jurídicamente, sino que pone a los funcionarios con su 
nombre y DNI, aquello es denuncia. El tema de lanzamientos, también lo hacen 
ellos, con su nombre y DNI, y que muchos entre ellos están desistiendo porque tie-
nen miedo de amenazas; la persona que me llamó ayer, en la calle Victoria Kent lo 
han amenazado cuatro veces.

Han amenazado a ellos cuando hay un lanzamiento, no sé cómo lo..., yo no lo 
he mirado, la verdad, pero solo están los abogados, la secretaria judicial, la persona 
que lleva la denuncia, que es el funcionario, y dos o tres del equipo de manteniment, 
supongo, que será el que monta la puerta; y de seguridad, por parte de la policía, en 
ese momento no hay, y es cuando han ocurrido las amenazas hacia esas personas. 
Me dijeron que posiblemente..., que tienen mucho miedo a seguir denunciando, por-
que los han denunciado en el ascensor, en el portal y en el mismo juzgado... Los han 
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amenazado, perdón. Y que, a día de ayer, no les constaba que esto del tema, un poco 
de investigación que estaba haciendo, siguiendo a esta persona para que lo identi-
fiquen, Habitatge no ha procedido. El técnico que me llamó no procederá, dijo que 
tiene miedo y que no, esa gente es peligrosa y no lo hará.

Bueno, otro, cambiando un poco, la vigilancia, sí que es verdad, en el 2012-
2013, o finales del 2013, sí que había servicio de vigilancia de una empresa privada, 
y cuando se quitó, por parte del Habitatge, esta vigilancia, fue cuando el boom de 
la ocupación. Comenzó en la escalera A, se trasladaron a la escalera B, fue esto el 
2014 y 2015, fue la ocupación. ¿Actualmente? No, no hay. Habitatge me asegura que 
sí, hay un contrato en vigor, nosotros no hemos visto persona alguna. Incluso hemos 
hecho rondas hasta para que no ocupen la vivienda y no lo hemos... He hecho un es-
crito a Habitatge solicitando un informe de incidencias de la empresa de seguridad, 
la que dicen ellos que tienen un contrato en vigor. Se lo pedí a partir de marzo, abril 
y mayo y los días que llevamos de junio. No he recibido respuesta alguna. Y para 
ver si coincide con las denuncias que hemos formulado en los Mossos y con los que 
hemos estado. La verdad es que Habitatge, a los escritos y reclamaciones, no nos 
han respondido. A mí me llaman, pero es telefónicamente. Un escrito, lo que me di-
cen telefónicamente, no me lo hacen llegar.

Y otra cosa, le hemos comentado el tema de..., porque me comentó que el día 
26 hay un lanzamiento. Y del mismo tema, para que... Yo le he dicho por qué no lo 
pueden paralizar, porque al minuto estará ocupada esa vivienda. Y entonces, será 
un poco como la pescadilla, porque ellos se van turnando, con su DNI. Hoy ocupa 
una persona de estos, lo vende, pero cada vez que llega la policía, el que se identifi-
ca es este, cuando lleva cinco años repitiendo lo mismo, cuando ese proceso termi-
na y termina en lanzamiento, pues le toca a la otra persona. O sea, ellos no repiten 
la ocupación, se van turnando diez, quince personas de las que son de la mafia, y 
entre ellos van dando su DNI, son los que se identifican. Pero ellos lo que esperan 
es que termine un proceso, luego abren otro, con otro nombre y otro DNI. Así lle-
van cinco años.

Y lo del tema de las cámaras, bueno, tampoco me ha dado respuesta Habitatge, 
incluso varios vecinos hemos dicho que incluso asumimos los costes. Esto de las 
cámaras me lo comentaron los Mossos d’Esquadra, un poco, cuando fui a preguntar 
por el tema de denuncias y esto, me dijo: «Mira chico, no te metas; si el propietario 
no denuncia, menos tú. Lo que estás haciendo es buscarte un problema. Y lo que 
podrían hablar es cámaras y cualquier acto de incivismo o amenazas o futuras agre-
siones o algo, pues, sirve como una prueba, acorralas un poco más a Habitatge y le 
dices: “Mira, aquí tienes, ¿cuándo vas a denunciar?”» Pero seguimos esperando, a 
ver, que se pronuncie Habitatge en este tema.

Y un poco el último recibo este, de los gastos de comunidad y del IBI, de que, 
bueno, yo, un poco actuando de manera incrédula, no me creía que por un piso de 
40 metros tenga que pagar un IBI de 468. Acudí al ayuntamiento a ver si era verdad 
esto, para constatarlo y me dijo que sí, que eso es, y para el año 2016 y para el año 
que viene, pues alégrate porque te baja ocho euros, lo tienes en 458, para un piso de 
40 metros cuadrados. Y se supone que es una vivienda social, y...

El president

Senyor Ponce, estàs? Perquè vol intervenir la seva companya.

José Raúl Ponce

Y otra cosa que me he dejado... Ya está, ¿no? (Veus de fons.) Sí.

Núria Rey Huerga

Molt ràpidament, els Mossos d’Esquadra ens han recalcat molt que és diferent 
un delicte d’ocupació d’un delicte d’organització criminal. Creiem que és la mateixa 
Agència de l’Habitatge, l’ajuntament o qui sigui qui ha d’iniciar aquesta investiga-
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ció i no sol·licitar als veïns que busquem testimonis de gent que ha entrat en aquesta 
roda del lloguer o venda il·legal.

D’altra banda, jo volia, breument, explicar-vos per què jo avui dono la cara aquí. 
Fa pocs mesos vaig conèixer una veïna, que no diré el seu nom, perquè no m’ha 
donat permís, que la va colpejar fortament la crisi, que cobra una pensió no contri-
butiva de quatre-cents euros, que l’han amenaçada de mort els okupes, que li han 
trencat diverses vegades la bústia de correu i els comptadors de llum i aigua, i que 
actualment està medicada i que paga trenta-cinc euros de lloguer, i per la por i el 
pànic que té s’ha posat una alarma de quaranta-cinc euros al mes. A aquesta dona 
li han robat la correspondència més d’una vegada i gràcies a aquest fet no ha pogut 
renovar els papers per a la pensió no contributiva i estarà deu mesos sense cobrar, 
no té menjar i està medicada dels nervis per la por i el pànic que té de trobar-se 
els okupes cada dia al portal quan surt al carrer, a cuidar la seva mare de noranta- 
cinc anys.

Quan me va explicar aquest testimoni, vaig decidir que nosaltres, els joves de 
la comunitat, havíem de lluitar per aquesta gent que realment és la que necessita 
aquests pisos, i jo marxaré, i el Raúl, potser, perquè té família o el que sigui, però 
hi ha gent que no pot marxar i hem de lluitar per ells. I jo us demano, si us plau, 
que ajudem aquesta gent que realment ho necessita i que si no viu en aquests pisos 
es veuria al carrer. 

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, tant a la senyora Rey com al senyor Ponce, per la seva compa-
reixença aquí.

Donarem per closa la comissió, segurament, i ara ho pensàvem, que l’ordre de 
la comissió d’avui possiblement hauria sigut millor fer-lo al revés, que haurien que-
dat algunes preguntes contestades, però, bé, altres ocasions tindrem de tenir els re-
presentants de l’agència i que podran contestar-nos el que aquí s’ha formulat avui. 
Moltes gràcies a tots els diputats i diputades que ens han acompanyat avui, aquesta 
tarda. 

Moltes gràcies.

La sessió s’aixeca a dos quarts de sis de la tarda i deu minuts. 
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