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Sessió 21 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 del secretari en funcions, Martín Eusebio 

Barra López. Assisteix la Mesa el lletrat major. 

Hi són presents els diputats Antoni Balasch i Parisi, Joan Ramon Casals i Mata, Ferran 

Civit i Martí, Jordi Cuminal i Roquet, Chakir el Homrani Lesfar, Gerard Gómez del Moral i 

Fuster, Lluís Guinó i Subirós, Marc Sanglas i Alcantarilla, Jordi-Miquel Sendra Vellvè i Marc 

Solsona i Aixalà, pel G. P. de Junts pel Sí; Marina Bravo Sobrino, Joan García González i 

Sergio Sanz Jiménez, pel G. P. de Ciutadans; Rosa Maria Ibarra Ollé, Eva Martínez Morales 

i Raúl Moreno Montaña, 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.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució sobre el manteniment de la titularitat pública dels terrenys de 

l’Institut Català del Sòl (tram. 250-01064/11). Grup Parlamentari de Ciutadans, juntament 

amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de 

resolució (text presentat: BOPC 439, 112).

2. Proposta de resolució sobre la certificació de la qualitat dels habitatges com a me-

sura de transparència i contenció de preus (tram. 250-01065/11). Grup Parlamentari 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 

439, 113).

3. Sol·licitud de compareixença del secretari d’Habitatge i Millora Urbana davant la Co-

missió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè informi sobre l’estat 

dels edificis del barri de Centcelles, de Constantí (tram. 356-00718/11). Rosa Maria Ibarra 

Ollé, del Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la sol·licitud.

4. Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis de Secreta-

ris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local de Catalunya davant la Comissió de Go-

vernació, Administracions Públiques i Habitatge perquè informi sobre l’activitat del Consell 

(tram. 356-00727/11). Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 

votació de la sol·licitud.

5. Sol·licitud de compareixença de José María Gimeno Feliu, catedràtic de dret adminis-

tratiu de la Universitat de Saragossa, davant la Comissió de Governació, Administracions 

Públiques i Habitatge perquè informi sobre la Proposició de llei de modificació urgent del 

text refós de la Llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les municipalitza-

cions (tram. 356-00729/11). Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, juntament 

amb un altre diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació 

de la sol·licitud.

6. Sol·licitud de compareixença de Pascual Sala Sánchez, expresident del Tribunal 

Constitucional i soci consultor de Roca Junyent, davant la Comissió de Governació, Admi-

nistracions Públiques i Habitatge perquè informi sobre la Proposició de llei de modificació 

urgent del text refós de la Llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les mu-

nicipalitzacions (tram. 356-00730/11). Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 

juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. De-

bat i votació de la sol·licitud.

7. Sol·licitud de compareixença de Gonzalo Quintero Olivares, catedràtic de dret penal 

de la Universitat Rovira i Virgili, davant la Comissió de Governació, Administracions Públi-

ques i Habitatge perquè informi sobre la Proposició de llei de modificació urgent del text 

refós de la Llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions 

(tram. 356-00731/11). Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de 

la sol·licitud.
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El president

Bé, bona tarda, diputats, diputades –no hi ha ningú del públic que no sigui de la 
comissió. Iniciaríem la..., o donaríem obertura a la Comissió de Governació, Admi-
nistracions Públiques i Habitatge, seguint l’ordre del dia d’avui.

Els grups parlamentaris han de comunicar alguna substitució?

Marc Solsona i Aixalà

Sí.

El president

Endavant.

Marc Solsona i Aixalà

Sí, el senyor Balasch substitueix el diputat Corominas i el senyor Gómez del 
Moral al diputat Guinó i el senyor Civit al Torrent i el senyor Sendra a la senyora 
Lloveras.

El president

Molt bé. (Remor de veus.) A veure, algun grup més? No, oi? (Pausa. Joan García 
González demana per parlar) Sí?

Joan García González

Sí.

El president

Sí, el Grup de Ciutadans? Endavant.

Joan García González

Aquí tenim... (Remor de veus.)

El president

Si us plau, si us plau.

Joan García González

No vindrà ni el Carlos Carrizosa... (Remor de veus.)

El president

Si us plau, és que no, no, no... Endavant, diputat.

Joan García González

Ni Carlos Carrizosa ni Sonia Sierra vindran a la comissió. Hi haurà el diputat 
Martín Barra i Marina Bravo, la diputada Marina Bravo.

(Eva Martínez Morales demana per parlar.)

El president

Endavant, diputada Eva Martínez.

Eva Martínez Morales

Gràcies. És per comunicar que durant la sessió s’incorporarà el diputat Moreno 
per la Rosa Maria Ibarra.

El president

Molt bé. Algun altre? (Pausa.)

Proposta de resolució sobre el manteniment de la titularitat pública dels 
terrenys de l’Institut Català del Sòl 

250-01064/11

Bé, doncs, comunicades les substitucions, passaríem al primer punt de l’ordre 
del dia, que és la Proposta de resolució sobre el manteniment de la titularitat pública 
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dels terrenys de l’Institut Català del Sòl. Aquesta sol·licitud ha estat presentada pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula el diputat Sergio Sanz. Endavant, 
per defensar-la.

Sergio Sanz Jiménez

Gràcies, president. Esta propuesta de resolución parte de una observación, de un 
análisis, que es que en Cataluña tenemos un parque público de vivienda insuficien-
te, que no cubre las necesidades en materia de vivienda y que, por su peso respecto 
al conjunto del parque de vivienda, no sirve tampoco para regular o contener los 
precios.

Hemos observado que la política de vivienda de este Govern es básicamente asis-
tencial. Sin embargo, para cubrir las necesidades de vivienda, hay que tomar deci-
siones estructurales. Un ejemplo sería, por ejemplo, la sanidad. En la sanidad nadie 
se plantea que la función de la Administración sea dar ayudas a aquellas personas 
que lo pasan peor, sino que hay un sistema público que cubre las necesidades sanita-
rias de la población, de la sociedad. En materia de vivienda, tendría que pasar algo 
parecido, porque forma parte, junto con la educación o las prestaciones, las pensio-
nes, de los mínimos del estado del bienestar.

Y nos preocupa porque, en la actualidad, vemos que vuelve a haber promociones 
de vivienda y que no han cambiado las cosas. Los precios vuelven a subir, lo he-
mos visto en los alquileres en Barcelona, lo vemos en los precios de venta de estas 
promociones, que, por ejemplo, en Masnou, hay una promoción nueva en la que las 
viviendas ya están por más de 300.000 euros, es decir, más de 3.000 euros el metro 
cuadrado, cuando construir cuesta 1.100. O lo que hemos visto en Hospitalet, que 
se venden unas viviendas protegidas, que van a tener una protección de diez años, 
por 250.000 euros.

Este tipo de funcionamiento no permite consolidar un parque público de vivien-
da. Y es necesario disponer de ese parque público. Entonces, lo que hemos visto es 
que en Rubí se venden unos terrenos, se han vendido unos terrenos a La Llave de Oro 
para que haga vivienda de venta libre, en un municipio que tiene una alta demanda 
acreditada, de acuerdo con la Ley 4/2016. Pensamos que hay que evitar que en aque-
llos municipios donde hay alta demanda y la Generalitat, la Administración dispone 
de terrenos, se siga construyendo un parque de vivienda que va a estar condicio  nado, 
simplemente, por las leyes del mercado y, por tanto, que puede verse sometido a pro-
cesos especulativos.

Nosotros proponemos que, tal como dice la propuesta de resolución, se hagan las 
modificaciones legislativas y normativas necesarias para que las parcelas propiedad 
del Incasòl destinadas a uso residencial en municipios de alta demanda se destinen a 
la promoción de viviendas en régimen de alquiler asequible o cesión de uso. Pensa-
mos que la Generalitat, el Gobierno, puede buscar los mecanismos de financiación 
oportunos para crear ese parque público de vivienda, pero para eso es necesario que 
se tome en serio el asunto de la vivienda.

Ya sabemos que el Govern está centrado en sus planes separatistas y que de-
jan de lado todo lo demás, y también sabemos que, bueno, que tenemos una conse-
llera de vivienda que miente cuando dice que nunca se habían invertido tantos re-
cursos en vivienda como hasta ahora. No hay más que comprobar que el presupuesto 
de 2017 son 400 millones de euros y en 2009 era de más de 800. 

Y viendo cómo está actuando el Govern, pues hemos pensado que lo más ade-
cuado es que sea este Parlament, los grupos parlamentarios, los que se posicionen 
respecto de esta cuestión.

Quiero recordar que en una de las comparecencias de Amnistía Internacional, 
que tuvimos en esta misma comisión, ya advertían de que existe una falta de inver-
sión en el parque de vivienda público y criticó que la vivienda se utilice como ins-
trumento de financiación; la vivienda y el urbanismo. Lo que ha sucedido en Rubí es 
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eso mismo y esta propuesta de resolución lo que quiere es evitar que eso siga siendo 
así, que se pongan todos los recursos y todas las medidas a favor de construir ese 
parque público de vivienda, que nos tomemos en serio el problema de la vivienda y 
demos una solución estructural a esta cuestión.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, diputat. Pel Grup Parlamentari del Partit Socialista té la parau-
la... Endavant, diputada Ibarra.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Gràcies, president. Estem d’acord amb l’anàlisi que fa el Grup de Ciutadans, en 
el sentit que un dels problemes més importants que tenim actualment en l’habitatge 
és la inexistència d’un parc públic destinat a habitatge social i assequible. Actual-
ment, el parc públic d’habitatge és només d’un 2 per cent, clarament insuficient i 
molt per sota del 15 per cent de la mitjana europea. 

Tenir un parc públic suficient ens garantiria no sols que les persones que neces-
siten aquest habitatge hi poguessin accedir, sinó que això incidiria també en el preu 
de lloguer en el mercat lliure.

Per tant, entenem que totes les iniciatives que puguem adoptar per incrementar i 
sobretot per consolidar el parc públic serien..., doncs, són positives. I, per tant, valo-
rem positivament la proposta que ens presenta el Grup de Ciutadans i la recolzarem.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, té la pa-
raula...

Josep Lluís Franco Rabell

Sí.

El president

...el diputat Rabell.

Josep Lluís Franco Rabell

Gràcies, president. Sí, nosaltres també donarem suport a la moció. Entenem, com 
s’ha dit ara, que el problema cabdal de les polítiques d’habitatge rau en el desenvo-
lupament d’un parc d’habitatges de titularitat pública, i que sense aquesta realitat, 
sense aquest desenvolupament, és impossible no només atendre les necessitats, sinó 
incidir en quelcom de tan difícil, que tantes voltes hi donem, que és la realitat dels 
preus, no?, la realitat del mercat. Sense aquest parc públic és impossible incidir-hi i 
totes les polítiques encaminades a contenir l’espiral de preus, doncs, només poden 
ser pegats o només poden tenir un efecte secundari o complementari.

Nosaltres hi donarem, doncs, suport. Entenem que en la formulació que hi ha en 
la moció, quan diu: «Promoció de “vivenda” en règim de lloguer assequible o cessió 
d’ús», es contempla..., i aquí s’entén una possibilitat que s’està començant a utilitzar 
de part d’algunes administracions públiques, que són les promocions amb dret de 
superfície, que són una de les possibilitats i un dels camins possibles d’accés a l’ha-
bitatge, que crec sempre que no hem de menystenir.

Per tant, en general, doncs, ens sembla raonable el que diu la moció i hi dona-
rem suport.

El vicepresident

Gràcies. És el torn del Partit Popular.



DSPC-C 498
18 de juliol de 2017

Sessió 21 de la CGAPH  7 

Alberto Villagrasa Gil

Sí; gracias, presidente en funciones. La propuesta que nos presenta el Grupo de 
Ciutadans la valoramos positivamente, pero sí que es verdad que discrepamos un 
poco en la forma en la que se formula. 

Es verdad que hace falta vivienda de protección, vivienda social, sobre todo de al-
quiler, pero también es verdad que quizás primero hay que hacer una valoración sobre 
el territorio de las necesidades y sus porcentajes que realmente son necesarios en cada 
municipio. Porque luego nos podemos encontrar con que haya vivienda de protección 
en muchos municipios que no se pueda ocupar porque no hay demanda. Y por lo tanto 
aquí hay que ver un poco la demanda y la necesidad de cada municipio para inten-
tar conseguir equilibrar la oferta y la demanda en la vivienda de protección.

Sí que es verdad que hay una carencia enorme de vivienda de protección, eso lo 
podemos admitir, pero quizás primero habría que hacer un análisis territorial antes 
de intentar dar algunas soluciones muy concretas que..., de las que se proponen aquí 
alguna, bueno, podríamos estar de acuerdo, pero con matices. 

Por eso haremos una abstención en la mayoría de los puntos y pediríamos vota-
ción separada del punto número 4.

El vicepresident

Moltes gràcies. Per la Candidatura d’Unitat Popular?

Joan Garriga Quadres

Bé, la CUP - Crida Constituent, davant la proposta de resolució que presenta 
Ciutadans..., evidentment, si féssim cas de la part expositiva, quan parla de «plans 
autonòmics de “vivenda” de Catalunya», doncs, ja de per sí ens venen ganes de vo-
tar-hi en contra, però, malgrat tot, pensem que és veritat –i en això hi ha una coinci-
dència quasi unànime de tots els grups parlamentaris, en els dèficits del parc públic 
d’habitatge– la necessitat d’incorporar o de posar-ho tot al servei d’aquest engrandi-
ment d’aquest parc públic. 

Pensem que la proposta que es fa no ens salva de res ni ens condueix a... És 
molt difícil, a partir d’aquesta proposta, doncs, fer créixer el parc públic d’habitat-
ge, però sí que com a CUP - Crida Constituent, no posarem cap pal a la roda a les 
aportacions, per petites que siguin o minvades que puguin semblar-nos, al servei de 
l’engrandiment d’aquest parc, tan necessari en aquests moments d’emergència ha-
bitacional i de necessitat d’anar cap a un pla definitiu que de veritat, doncs, pugui 
dotar-nos d’un pla d’habitatge.

Evidentment, nosaltres..., la nostra crítica a Incasòl, que ha jugat a vegades més 
com un API qualsevulla que no pas com el que hauria de ser, com un element clau 
en la recerca de solucions a les emergències habitacionals o les necessitats de parc 
públic. Malgrat aquesta, ja dic, aquests posicionaments contraris, nosaltres votarem 
a favor de la proposta presentada per Ciutadans.

El vicepresident

Moltes gràcies. Pel Grup de Junts pel Sí?

Marc Solsona i Aixalà

Moltes gràcies, president. Bé, nosaltres, el Grup Parlamentari de Junts pel Sí, 
manifestem el nostre vot en contra, bàsicament per diferents motius que intentaré 
explicar. Per nosaltres, sí, també seria suficient l’exposició de motius a l’hora de vo-
ler, de manera intencionada, intentar articular un pla autonòmic per a Catalunya, per 
tant, aquí també hi ha el contingut i la vessant ideològica del Grup de Ciutadans, 
que ha presentat la moció. 

Nosaltres hi votem en contra perquè, amb aquesta moció es carrega automàtica-
ment l’HPO, perquè diu que tots en aquells municipis de demanda acreditada s’ha 
de cedir a lloguer assequible o cessió d’ús, per tant, ens carreguem l’HPO de cop i 
volta amb una tacada. 
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I a més d’una manera, que és que el Parlament intervingui, de manera automàti-
ca, en allò que el Grup de Ciutadans potser no por intervindre de manera..., a nivell 
municipal, a nivell d’ajuntament, que és que de cop i volta es passa de 72 a 231 els 
municipis de demanda acreditada. I, per tant, aquí, vulguem o no vulguem, amb 
aquesta PR el que estem fent també és intervindre en els plans urbanístics munici-
pals, amb tot el que això condiciona a l’hora del seu desenvolupament, que ja estan 
aprovats i estan fets, per tant, no és només aprovar una PR aquí, sinó que tindria una 
derivada també potent en el que seria el desplegament i en les modificacions dels 
diferents plans. I, en qualsevol cas, ho veiem una manera d’intervindre des de fora 
allò que no pots arreglar des de dintre.

Dir que el parc de «vivenda» pública, lògicament, coincidim en que hauria de ser 
més; és insuficient, estem parlant de 14.500 pisos. Dir també que aquest any des de 
l’Incasòl es reprendrà la construcció de noves promocions d’habitatge que es desti-
naran al lloguer, i amb una inversió prevista de 6,6 milions d’euros, que voldrà dir, 
més o menys, la construcció de cent nous pisos. 

I que també, a la vegada, a part del mecanisme de tanteig i retracte, que per-
met que ampliem el parc públic no només a nivell parcel·lari de com gestionem el 
sòl, sinó també com administrem tots els pisos o immobles que estan ja construïts 
i buits, doncs, que també ens permet una bona ampliació d’aquest parc públic. En-
guany hi ha previstos també 13 milions d’euros, eh?, per poder agafar i adquirir pi-
sos buits d’entitats financeres, que estaríem parlant de 225 a 250 habitatges. 

Per tant, el que diem és: gestionar i mantenir l’autonomia municipal. En aquest 
sentit, doncs, entenem que nosaltres hem de rebutjar aquesta proposta d’acord per-
què, bàsicament, ràpidament, el que fa és que ens carreguem una modalitat que ha 
sigut possible i que ens serveix als ajuntaments. I, per altra, no compartim que des 
del Parlament es vulgui intervindre en allò que no es pot fer des del món local.

I el fet de que siguis municipi de demanda acreditada et dona un plus, un va-
lor per poder tindre més eines, per poder actuar, per donar resposta a aquells casos 
d’emergència residencial, que és això. 

Voler vehicular el tema de la demanda acreditada amb un plantejament har-
mònic o harmonitzat de gestió del sòl públic ho considerem un error, perquè els 
municipis de demanda acreditada són aquells que poden utilitzar eines en casos 
d’emergència residencial, no de manera automàtica en tots els conceptes i tots els 
paràmetres. 

Per tant, aquí barregem una sèrie de paràmetres i de conceptes que entenem que 
són un punt..., no diré que enganyosos i malintencionats, però sí que poden crear un 
punt de confusió a l’hora de com fem servir el nomenclàtor de les normatives que te-
nim actualment d’habitatge, que assimilen que no sempre l’ampliació del parc públic 
ha d’anar lligat amb el tema dels municipis amb forta demanda acreditada, que marca 
la norma 4/2016.

El vicepresident

Moltes gràcies.
Procedim, doncs, a la votació. Entenc que només s’ha demanat votació separada 

del punt número 4 i, per tant, votaríem primer el punt número 4.
Vots a favor?
Vots en contra?
Queda aprovat el punt número 4, amb 11 vots a favor i 10 en contra.
I procediríem ara a la votació dels punts 1, 2, 3 i 5.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Per tant, queda rebutjat, amb 10 vots en contra, 9 vots a favor i 2 abstencions.



DSPC-C 498
18 de juliol de 2017

Sessió 21 de la CGAPH  9 

Proposta de resolució sobre la certificació de la qualitat dels habitatges 
com a mesura de transparència i contenció de preus

250-01065/11

Passem al següent punt, que és la Proposta de resolució sobre la certificació de 
la qualitat dels habitatges com a mesura de transparència i contenció de preus, pre-
sentada pel Grup de Ciutadans, que té la paraula per defensar-la.

Sergio Sanz Jiménez

Gràcies, president. Gràcies, diputats autonòmics, perquè em sembla que cal en 
aquest Parlament retornar a la realitat, que no és una qüestió ideològica, és el que 
recullen els textos legals. Igual que aquí fem modificacions legislatives i no gover-
nem municipis, al Parlament.

Bé, comentar que aquesta proposta de resolució neix d’una preocupació que té 
a veure amb els preus de l’habitatge i de quina manera podríem regular o intentar 
contribuir, a través de la transparència, a través de la informació, a la contenció 
d’aquests preus.

Quan la vam presentar encara no s’havia publicat l’índex de preus de referèn-
cia de lloguer; això, ara ja s’ha presentat, i entre els elements que valora a l’hora 
d’establir aquests preus recomanats és la certificació energètica dels habitatges. La 
certificació energètica dels habitatges es va crear amb l’objectiu d’informar sobre 
l’eficiència energètica dels edificis per tal que el mercat valorés menys aquells habi-
tatges menys eficients i valorés més aquells que són més eficients. I d’aquesta ma-
nera, amb aquestes diferències de valoració econòmica dels habitatges, intentar que 
els propietaris es conscienciessin o per propi interès, de tenir un major valor de les 
seves propietats, i fessin les rehabilitacions energètiques pertinents per millorar la 
seva qualificació.

La idea que es persegueix amb aquesta proposta de resolució és fer que el pro-
cediment de la cèdula d’habitabilitat s’assembli una mica al de la certificació ener-
gètica dels edificis i acompanyi un informe d’habitabilitat que doni unes referències 
respecte a la qualitat de l’habitabilitat d’aquests edificis, i que es tingui en compte 
elements com, per exemple, si s’ha renovat, si les instal·lacions s’han adequat a la 
normativa actual, si l’habitatge és accessible, la qualitat constructiva, si hi ha venti-
lacions creuades, si hi ha orientacions, i que aquest informe d’habitabilitat tingui una 
puntuació, igual que passa amb l’etiqueta energètica, que tens de la A a la G. 

De manera que aquells habitatges que tinguin una etiqueta d’habitabilitat supe-
rior tinguin una major valoració al mercat i es pugui diferenciar d’aquells que tenen 
una pitjor qualificació.

Actualment, la cèdula d’habitabilitat només parla de mínims, uns mínims que 
són molts baixos. Realment, hi ha habitatges que poden tenir la cèdula d’habitabili-
tat, però la seva qualitat arquitectònica, el confort són molt baixos, i en no poder-ho 
diferenciar amb aquest document –que és obligatori– d’altres edificis que tenen mi-
llors prestacions, no tenim un instrument que ens serveixi per fer que aquest índex 
de referència tingui en compte altres qüestions que també poden ser d’utilitat a l’ho-
ra de valorar les diferències entre els diferents edificis.

Aquesta proposta de resolució..., perquè hi havia hagut un dubte, que en parlà-
vem abans amb una diputada, que hi havia com dos documents: la cèdula d’habi-
tabilitat i l’informe d’habitabilitat. El procediment seria el mateix i seria igual que 
amb els certificats energètics dels edificis, que tens l’etiqueta energètica, que és un 
full DIN A4 en què surt la lletra, els consums i les emissions de l’habitatge, i l’infor-
me d’eficiència energètica. I per això es parlava de crear una aplicació informàtica. 
Igual que per fer els certificats energètics hi ha una eina informàtica oficial, doncs, 
que es pogués fer.

Respecte a les esmenes, les comento ja. No acceptem l’esmena de supressió, que 
l’índex de preus de referència s’elimini als preus de venda. Pensem que és bo per a 
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una major transparència i una major informació dels consumidors o de les persones 
demandants d’habitatge que també l’Administració els procuri uns preus de referèn-
cia de venda. A més, els preus de referència de venda i els preus de referència de 
lloguer acostumen a anar de la mà, perquè les persones que compren amb l’objectiu 
de llogar fan una relació entre el preu del que poden llogar i el preu de compra. Per 
tant, no entenem perquè aquesta supressió, quan el que es fa, afegint també la venda, 
és donar més informació i més transparència a tot això.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Pel Grup del Partit Socialista, té la paraula...

Rosa Maria Ibarra Ollé

Gràcies, president. Bé, li agraïm al diputat de Ciutadans que hagi aclarit alguns 
dubtes que teníem respecte a com s’articularia aquest document d’habitabilitat o 
aquesta certificació de qualitat, però tot i així seguim sense veure clar, diguéssim, la 
funcionalitat d’aquest document.

Sabem quina és la voluntat o creiem saber quina és la voluntat que persegueix 
el Grup de Ciutadans amb aquest document, però encara no li veiem ben bé la fun-
cionalitat.

A més, en el punt 3, es planteja aquesta eina informàtica que també comentava 
el diputat, que facilitaria i sistematitzaria la realització de l’informe d’habitabilitat, 
amb la validació a través de l’oficina virtual.

És clar, tenim alguns antecedents que ens fan, diguéssim, dubtar de l’eficàcia 
o de la seriositat a l’hora de redactar... –no sé si és massa correcte dir «seriositat», 
eh?–, però de l’eficàcia a l’hora de redactar aquest tipus d’informes. Sobretot perquè 
en alguns casos veiem que hi ha tècnics que fan l’informe des de casa, que ni tan 
sols fan una visita a l’habitatge.

És cert que no podem agafar la part pel tot i, per tant, no podem, en aquest sen-
tit, dir que tots els tècnics actuen de la mateixa manera, perquè no ho fan, evident-
ment. Però que entenem que la creació d’aquest instrument que suposarà una despesa 
també per al propietari que tingui aquest habitatge, que el vulgui posar en lloguer 
o en venda, ha de comportar forçosament un valor afegit, tant per al propietari que 
posa aquest habitatge en venda o en lloguer com per a la persona que té la intenció 
de comprar-lo o llogar-lo, no? I de la manera que està redactada aquesta proposta de 
resolució, no ho acabem de veure.

Per tant, valorem positivament la voluntat de donar més informació sobre els ha-
bitatges que es posin en venda o lloguer, que entenem que aquesta proposta va cap 
aquí, però no veiem clara la creació d’aquest instrument que, a més a més, es remet 
a l’índex de referència que, com deia també el diputat, ja està creat i que el Govern 
hi treballa, per aquí.

Possiblement, podem arribar d’aquí un temps o quan això estigui més ben treba-
llat..., acabar creant una eina d’aquest tipus o reforçant la cèdula d’habitabilitat en 
aquest sentit, però ara com ara no veiem prou treballada aquesta proposta de resolu-
ció i, per això, ens hi abstindrem.

El president

Gràcies, diputada Ibarra. Pel Grup Catalunya Sí que es Pot, té la paraula el dipu-
tat Rabell.

Josep Lluís Franco Rabell

Sí, nosaltres també ens abstindrem. Abans els hi comentava als diputats de Ciu-
tadans, no en el sentit que no ens sembli bé la preocupació, que està en la base, en 
el fonament de la moció, sinó que no acabem de veure prou madura i prou definida 
aquesta idea. Perquè al final es tracta d’una mena de reforma de la cèdula d’habita-
bilitat; finalment es tracta de confegir un altre instrument que doni més elements.



DSPC-C 498
18 de juliol de 2017

Sessió 21 de la CGAPH  11 

Hauríem de donar-hi més voltes i de madurar-ho més. Nosaltres, per això, ens 
abstindrem, perquè no acabem de veure clar tal com queda definit i quina operativa 
tindria.

D’una altra banda –i acabo amb això–, si no m’equivoco, la setmana passada 
va sortir publicat el decret sobre l’índex de preus amb l’estructura del que serà 
aquesta eina i, bé, esperem..., suposo que tindrem ocasió de parlar-ne, però dit si-
gui de passada, el fet que aquest índex de referència tingui una actualització anual 
en alguns casos ja és en si mateix un problema, eh? L’últim any a Barcelona els 
preus han augmentat un 22 per cent. En un any, la realitat es transforma a una ve-
locitat superior a la nostra capacitat legislativa. Per tant, serà una cosa a la qual 
li haurem de donar voltes. Tanco el parèntesi, perquè no és aquest l’objecte de la 
moció, entenc.

Però acabo dient, doncs, això, que ens abstindrem, atesa encara la poca definició, 
poc treballada la proposta de reforma –perquè entenem que en el fons és això– de la 
cèdula d’habitabilitat i dels seus paràmetres.

El president

Gràcies, diputat Rabell. Pel Grup del Partit Popular, té la paraula el diputat. En-
davant.

Alberto Villagrasa Gil

Sí; gracias, presidente. Bueno, esta propuesta vuelve a los orígenes más social-
demócratas de Ciudadanos y por eso nosotros pediríamos votación separada de 
los puntos 1, 2 y 3, por un lado, y 4 y 5, por otro. Básicamente, porque al final lo 
que quiere es que la cédula de habitabilidad, que ahora mismo marca unos míni-
mos para tener lo que se puede considerar una vivienda digna, lo quiere pasar a 
unos máximos que al final lo que puede hacer es dificultar la venda de este piso al 
mercado o incluso el alquiler; el sacar a alquiler este mismo piso, esta misma vi-
vienda. Y lo que puede hacer es dificultar es que al final esa vivienda pueda salir 
al mercado.

Y, además, en esta propuesta también de alguna manera se quiere meter o inter-
ceder en las transacciones entre privados. Y, por lo tanto, creemos que entrar en el 
mercado y entrar en las negociaciones de dos personas a nivel privado es demasiado 
intervencionista. Es una propuesta que no compartimos y que, insisto, vuelve, pues, 
a los orígenes de Ciutadans, que son sus orígenes, los más socialdemócratas posi-
blemente desde el PSC.

Gracias.

El president

Gràcies, diputat Villagrasa. Ara tindria la paraula, pel Grup de Junts pel Sí, el 
que la tenia a la primera. (Veus de fons.) Perdó, no era coneixedor que hi havia es-
menes. Té la paraula, Marc Sanglas.

Marc Solsona i Aixalà

Solsona. (Rialles.) En Sanglas és ell; però no passa res.

El president

«Solsona», sempre m’equivoco; perdona.

Marc Solsona i Aixalà

Bé, d’acord. Bé, nosaltres manifestar el nostre vot en contra. El matís de les es-
menes eren perquè el que hem de regular i crec que s’ha de regular és el tema del 
lloguer, que per això hi ha l’índex de referència, i dir que en l’índex de referència, 
tal com està ara pautat i tal com està presentat ja inclou també l’índex, la valoració 
a nivell de qualificació energètica. 

Per tant, no cal un segell complementari, sinó que en l’avaluació de l’índex, quan 
es fa tot el tema del lloguer, ja inclou aquesta certificació energètica.
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Dir que jo, a diferència del que ha dit el diputat del Partit Popular, no entenia el 
concepte «socialdemòcrata» en aquesta PR, bàsicament perquè ha tingut una rellis-
cada capitalista quan ha dit..., el diputat de Ciutadans, quan ha dit: «És clar, això 
ho hem de tenir perquè les persones que comprin amb l’objectiu de llogar», és clar, 
això li ha sortit a vostè, senyor Sanz. Per tant, si el que hem de regular és perquè les 
persones que comprin amb l’objectiu de llogar..., aquí estem fent un pas diferent a 
l’hora de buscar realment que això sigui amb els paràmetres més socialdemòcrates 
o més socials, que el que estem dient és intentar..., bé, això, que les paraules ja ho 
diuen soles.

Dir que entendríem més que hi hagués una modificació dels criteris de cèdula 
d’habitabilitat, com a idea, que no pas intentar anar posant més segells o més in-
formes alternatius. Aquí el que ens sembla és que a vegades no per demanar més 
s’és més efectiu i que el que s’ha de fer, si de cas, seria reformular els criteris o els 
conceptes de què és la cèdula d’habitabilitat. Però també reconeixem que quan hi ha 
qualsevol transmissió, quan hi ha qualsevol cessió, quan hi ha qualsevol herència hi 
és preceptiu, el tema de la cèdula, i per tant, aquí no estem..., diguem que ja hi ha 
uns mínims paràmetres per poder-ho regular.

El fet que s’hagi de presentar una llei en sis mesos per a aquest tema, ho veiem 
excessiu en el fons i també en la forma, tot i que podem arribar a compartir que, de 
mica en mica, la qualitat, la part qualitativa del parc públic, o del parc privat o del 
parc subjecte a ser adquirit per algun ciutadà, lògicament, de mica en mica hi hem 
d’anar poder posant més elements qualitatius, més enllà del que marqui estrictament 
la norma a través de la cèdula.

Però per això diem que quan se fan aquests índexs de referència ja incorporen 
també aquesta certificació, aquest caràcter de certificació energètica que també po-
dria complementar el que ens demanaven amb aquesta PR. Potser per desconeixen-
ça de com està formulat aquest índex de referència en el seu contingut..., potser per 
això es presenta aquesta altra alternativa.

El president

Moltes gràcies, diputat Solsona. Per manifestar-se sobre les esmenes, té la parau-
la el diputat Sergio Sanz, del Grup de Ciutadans.

Sergio Sanz Jiménez

Sí; només dir que entenc que sis mesos li sembli poc temps per fer una modifica-
ció d’aquesta mena, perquè quan van dir divuit mesos per declarar la independència 
els semblava temps suficient. (Remor de veus.) A més, ja van tard; com que ja van 
tard, doncs, sis mesos..., ara han de ser més curosos.

I respecte a això que he dit que hi ha gent que compra amb l’objectiu de llogar, 
efectivament, hi ha gent que compra amb l’objectiu de llogar i aquests no necessiten 
aquests índexs de referència ni aquests instruments de transparència. Això ho neces-
sita precisament la gent que necessita habitatge per viure.

I respecte als orígens de Ciutadans, bé, nosaltres sabem perfectament per què va 
néixer el partit i mantenim els objectius que des del primer dia hem perseguit.

I una qüestió, diputat del Partit Popular, que si això és intervencionista ho és en 
la mateixa mesura que el decret de la certificació energètica que va aprovar el seu 
Govern.

El president

Quant a les esmenes, diputat, les accepta o no les accepta? (Rialles.) Malgrat els 
terminis per a la independència...

Sergio Sanz Jiménez

Ah, sí, perdó. He aprofitat...
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El president

Malgrat que ja el diputat s’ha manifestat que hi votaria en contra.

Sergio Sanz Jiménez

No accepto les esmenes.

El president

No accepta les esmenes, oi? (Pausa.) Moltes gràcies.
El vot separat que em demanava el diputat Villagrasa, quin era?

Alberto Villagrasa Gil

Sí; 1, 2, 3, per una part, i 4 i 5, per l’altra.

El president

1, 2 i 3, i 4 i 5.
Bé, doncs, passaríem a votació, si us sembla, dels punts 1, 2 i 3.
Vots a favor de la proposta?
Vots en contra?
Abstencions?
Queden rebutjats per 4 vots a favor, 10 en contra i 7 abstencions.
Ara passaríem a votació dels punts 4 i 5.
Vots a favor dels punts 4 i 5?
Vots en contra?
Abstencions?
També queden rebutjats per 4 a favor, 12 en contra i 5 abstencions.
Moltes gràcies.

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Habitatge i Millora Urbana 
perquè informi sobre l’estat dels edificis del barri de Centcelles, de 
Constantí 

356-00718/11

Ara passaríem, doncs, al tercer punt de l’ordre del dia, que és la sol·licitud de 
compareixença del secretari d’Habitatge i Millora Urbana davant d’aquesta comis-
sió, perquè informi sobre l’estat d’edificis del barri de Centcelles, de Constantí.

Aquesta sol·licitud ha estat presentada pel Grup Parlamentari Socialista. Té la 
paraula el diputat o diputada... La diputada Eva Martínez, si vol dir alguna cosa, o 
si no, la passaríem directament a votació. Els sembla?

Marc Solsona i Aixalà

Jo voldria dir una cosa, si em permet.

El president

Endavant, doncs, diputat Solsona.

Marc Solsona i Aixalà

Igual que l’altre dia vam passar..., vam fer les compareixences de l’edifici, en 
aquest cas, de les agrupacions de Victòria Kent, i s’ha fet la reunió, i s’ha tras-
passat la informació que es va fer, ara avui presentem aquí la sol·licitud de com-
pareixences de l’estat dels edificis del barri de Centcelles. Jo veig..., que nosal-
tres hi votarem a favor, però ho veig perillós, perquè hi ha moltes realitats del 
país les quals no sé si han de ser objecte de sol·licituds de compareixences en seu 
parlamentària, en aquest sentit, a no ser que tinguin una característica superes-
pecial que les faci diferents de qualsevol altre edifici que pugui estar amb difi-
cultats constructives, que hi pugui haver..., jo què sé, al meu municipi, per posar 
un exemple.
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Ho dic perquè en aquest sentit..., fer aquesta reflexió amb veu alta, desconeixent 
ara d’antuvi la motivació d’aquesta sol·licitud, però sí posar-ho de manifest, perquè, 
si no, això pot ser el mai no acabar a l’hora de portar diferents casos molt indivi-
duals aquí.

És aquesta reflexió, sense... Però si la mantenen no hi votarem en contra.

El president

Gràcies, diputat Solsona.
Mantenim la compareixença? (Eva Martínez Morales demana per parlar.) Sí, 

pots prendre...

Eva Martínez Morales

Sí, nosaltres mantenim la compareixença. A més, creiem que pot ser interessant i, 
també des d’aquest Parlament i des d’aquesta comissió, creiem que és important que 
escoltem el territori i potser a vegades ho hem de fer a través de casos concrets.

No és la primera comissió en la qual es veu un cas concret i a partir de l’estudi, 
de l’anàlisi i de l’escolta d’aquest cas concret podem arribar a fer propostes de reso-
lució que tenen un abast de país.

El president

Gràcies, diputada Martínez. Algun representant d’algun altre grup vol manifes-
tar el seu posicionament? (Pausa.) Endavant.

Joan García González

Un comentari molt breu. Potser la reflexió estaria feta de forma correcta, doncs, 
en un entorn on no es tractessin altres temes que encara són més de fora o estan 
més allunyats de la realitat i de les competències que tenim en aquest Parlament. 
Però si aquí es pot parlar de les coses que el seu grup parla en moltes comissions, 
per què no podem parlar dels problemes reals que tenen els ciutadans en molts 
barris?

Per tant, no entenc aquest comentari. Sincerament, jo crec que podem i hem de 
tirar-la endavant –ja que vostè ha volgut parlar d’això, està bé que nosaltres posicio-
nem..., la nostra visió. 

(Marc Solsona i Aixalà demana per parlar.)

El president

Sí; de manera breu, si us plau, diputat Solsona.

Marc Solsona i Aixalà

Simplement, ja he dit de bon principi que no ens oposem a aquesta comparei-
xença...

El president

D’acord.

Marc Solsona i Aixalà

...ni a cap altra. Només hem fet la reflexió de cara a properes coses i entendríem 
millor aquesta compareixença amb el títol que digués «compareixença del secretari 
d’Habitatge per parlar de l’estat», diguem, «en general, dels edificis».

El president

Ha quedat clara la seva intervenció. Moltes gràcies, diputat Solsona.
Ara passaríem, doncs, a votar la proposta de compareixença.
Vots a favor de la proposta?
S’aprova, doncs, per unanimitat.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis 
de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local de 
Catalunya perquè informi sobre l’activitat del Consell 

356-00727/11

Passaríem al punt quart, que és la sol·licitud de compareixença davant d’aquesta 
comissió d’una representació del Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i 
Tresorers de l’Administració Local de Catalunya. Aquesta sol·licitud ha estat presen-
tada pel Grup de Ciutadans. Vol prendre la paraula? (Pausa.)

Joan García González

Crec que aquesta és la comissió competent per parlar també del món local i dels 
seus funcionaris i, com hem fet amb altres nivells, diguéssim, autonòmics i també 
a nivell dels funcionaris de l’Estat que treballen a Catalunya, crec que és adequat 
escoltar les seves reivindicacions, en general. I per això hem portat aquesta petició 
de compareixença.

El president

Moltes gràcies. 
Passaríem doncs la proposta a votació, si cap grup vol prendre la paraula.
Doncs, vots a favor de la proposta d’aquesta compareixença?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda rebutjada per 10 vots a favor i 11 en contra.

Sol·licituds de compareixença acumulades relatives a la Proposició de llei 
de modificació urgent del text refós de la Llei municipal de Catalunya en 
matèria de protecció de les municipalitzacions

356-00729/11, 356-00730/11 i 356-00731/11

Passaríem a votació les sol·licituds de compareixença dels punts 5, 6 i 7, fetes 
pel Grup del Partit Popular. Es poden substanciar conjuntament? Sí? (Pausa.) És 
la compareixença de José María Gimeno Feliu, catedràtic de dret administratiu de la 
Universitat de Saragossa, perquè informi sobre la Proposició de llei de modificació 
urgent del text refós de la Llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de 
les municipalitzacions. Les altres dues també fan referència a la mateixa llei. Seria 
la compareixença de Pascual Sala Sánchez i de Gonzalo Quintero Olivares.

Les passem totes tres a votació de manera conjunta.
Vots a favor de les compareixences?
Vots en contra?
Abstencions?
Doncs, s’aproven per 20 a favor i 1 en contra.

Marc Solsona i Aixalà

S’incorporen a la ponència?

El president

Les passem a la ponència amb la resta, perquè aquestes no es van entrar en el 
seu moment, les ha adjuntat el Partit Popular i passarien directament a la ponència. 
Molt bé.

Bé, doncs, s’aixeca la sessió. 
Moltes gràcies, diputats i diputades.

La sessió s’aixeca a tres quarts de quatre de la tarda i un minut.
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