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06-1 Ajuntamenlde Barcelona 

Consorc; de "habitatge de Barcelona 

Immaculada Ribas i Algue,ó, secietalia de la JUilta Gellelal del COilsUlei de 
I'Habitatge de Barcelona, integrat per la Generalitat de Catalunya i "Ajuntament 
de Barcelona; creat perla Llei 22/1998, de 30 de desembre. de la Carta 
l'v1unicipal de Barcelona, i d'acordamb el Decret 34/2006, de 28 de febrer,de 
modifica ció del Decret24;O/2000, de 27 de desembre i d'aprovació deis 
Estatuts, 

CERTIFICO Que en la sessió de la Junta General del Consorci de I'Habitatge 
. de Barcelona, celebrada en data 14 d'abríl de 2009, es va adoptar 
per unanimitat, ¡entre d'altres,el següent acord: 

Aprovar "inventari balanc;, la liquidació del pressupost,la memoria 
de les,actívitats realitzades i el resultat de la gestió corresponents 
a "exercici 2008. ' 

1, perqué consti, signo el present certifiCat, sense perjudicide I'aprovació de 
,'Acta .en la propera sessió de la Junta General d~1 Consorci, de conformitat 
amb alió establert a l'art.27.5 de la Llei30/1992, de 26 de novembre,del 
Régim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú. 

\ 
\ 

Aquesta cepiaés 'idel reproohCCió 
del seu original. 

toolona, T:} '1/'_O,1 ___ ~-¡ 

M.Caminó Suárez Garola 
Secretaria delegada de !',MU 

. mm Generalitat . 
ll.Illi de Catalunya 

... 
AjUntament'" de Barcelona . 

Cansorei de I'habitatge de Barcelona 

Bolivia, 105, la, planta, 08018 Barcelona', tel.93 29146 00 fax,93 29146'01 CIF Q0801511G 



GeneraIHat 
de Catah.mya 

EXERClCJ 2008 

ESTATD'EXECUClÓ!lH PRESSU?OSr DE ¡¡ESPESES 

ORGA!'!, ECON, FUNe CONCEPU 

226.0089 431,0 Altres d-esoeses diverses 

342,0001 431.0 Comissiorls i a!trE5 des;J€s€s bancarie~ 

460.0001 431.0 A l'AJlmtament de Barcelona 

469,0001,'1 431.0 A Empreses de rAjl,mtiilment lBA.GURj 

4-6S -0001.2 431-0 A altre'\: f:ns corpQr<'ltius {JMPLJ} 

470.00D1 43 Ui A emprf'ses privade-s 

480,0001 4,31.0 A famijjes i institucions ':5ew~1.? fi D>? JUUf' 

El (jí;:'; ,'e nt 

A,juntamem de 8Mctl~ª 

CúflS'O(Ci de I'habHa1ge de B.an::eJo116 

CRE!l!T 
MODlf,CREDIT 

CRfOlT (redit 
lN"!!\l ¡¡Efl!;lm\! 

Autoritzat Oispo$3:t Obligat Pag,ordenat Pag.efectuat 
disponible 

0,00 3,950,63 3,950;153 0,00 0,00 OJ"O 0,00 0,00 3.950,63 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,'30 0,00 0,00 0,00 (lOO 

1,00 0,(l0 1,00 0,00 D,OO 0,00 0,00 0,00 LOO 

lJiO lJ}0ü..DJ)O)O 1 JXXl.OO1,0fJ 500 ,{}{)OA)(} 500,Onú,oo 5D(Looo))0 50CU:JOO,úD 500,000,00 SOO.aDUJO 

1,00 {lOO l,(1ú O.DO 0,00 0,00 0,00 1,00 

H){) 1..00 O,üO 0,00 LUJO 0,00 Ú,ÚO 1,00 

l.JJD 4377..368,1.5 437736;;:US 0,00 [3.::;0 D.Da 0,00 0,00 4.377.369,15 

- ,,,,,,,,,,,,,,,,,~,~~ .. _,, --""-,,,~-,,,-,._-_.,,,,~~-,--,~,,,,~,,-"~~~"~"'~'-"""-'-""- ~'~'''''~'--'~'' ,-,~-~"'--"'-~--,,-'''-~~--"~~'"--~,,''''~~-~--'-'''~-

5,00 5.381.318,78 5381323,78 500,000,00 500,000,00 500,000,00 500,000,00 500,000,00 4,881,323,78 



GeneraUtat 
"" CataJunyo 

EXERClCI2oo8 

ESTAT D'EXECIJClÓ DEl PRESSIJPOST O'INGRESS!lS 

ORGAN. ECON. fUNC. CONCEPTE 

.310.0001 43U) AQmm¡<;l"onó I cobran¡;:3 

>"RfVl:$lD 

H\l!Dhi. 

0,00 

402,0029 431.0 Oe 1'[stat. Progrzmas medi:amtúentals 2,00 
{Mínlstf~f¡O dE" La vivJendaJ 

41G,Dan 431.0 De \a Gef"leraJitat de (ataJunya 1,00 

lDepartament de Medi amblent) 
460.0009 431.0 De j'Ajuntament de Ban:::ejúna 2,00 

$.10.0001 431.0 lrHeressos de bE'5r.tete$ j pr:éS12rs 0,00 

5,00 

G(?rent 

COl1SOfO de l'habHa'ige de Ban::eiona 

""", fhN5 
tvK'!f}lf . .PREV15tO ffiEV.OH1Wfj"fVA 

ravftl:'·g{;lH ,;>IlIlHL;¡,h 

ü,OO O,00 0,00 

1.629.91D;OÚ 1..1529,912,00 1.629.910,00 ü,{JG 

3.747.45fU5 3-147.459,15 3.747.45R15 :o,O{} 

GA30 2,00 0,00 O,[}Ú 

3,950,63 3.950.,63 3_950)::;3 O,O() 

5381.318,1B 5.381.323,78 5381.318,78 Q,OI) 

Jiji.mtament 00 ~ 

f.lr!ets f)e>,tt';;1tKiO Rf:'G'Ipta-tjó E5tata'exccudó 
'Ret.aprut 

HjJj)w~h lJ"tgressm 1it:¡1.liC;;¡ pend".rrt 

OJJO 0,00 D,úO D,oo 0,00 

1.629.91OJ};J 1.629.910,00 0,00 1.629,910,00 2,00 

3.747.45:1),1S 3.747.4SkU5 0,00 3.747.458,15 1,00 

O/Xi ú.OD e,DO 0,00 2,00 

·3,'950,63 ':t9S0,63 OJ)(J 3.950,63 0,00 

5381.318,78 5381.318,78 0,00 5,381.318,78 5,00 



--de QoIaiul1)'ll ·A_"'.,-.. 
C011SOfCi de l'hatúta1ge de 8an:;el0na 

CONCEPU.5 

3, Oper.aC10f'J:;' torrents 

b. Altf€$ Qperacions no financere;, 

Total operaciQJls no firl<l1KereS {¿¡+o) 

Actius finanC€fS 

PRES5UPOSTARl DE l'EXfRCICJ 

üespeS-2S finan¡;.adf:5 3mb romanen! Jiquicj al?' trf!:5.OT?t1a 0121 

üewlatiOfrS de finan,,;:cament J1€gatNlI?s de 1'exen:::JCi 

DeSVFloons ,de tl1an~:am€';¡lt POS!tlVf'S- de j'f',¡.::2n::;ci 

PRESSUrosTARl AJUSTAr 

El Gpff?ni: 

ZOOll 

ORHS 
RECONfGUTS 

----~---~---"-----"_._--

üSUGA(10NS 
RECONEGU!)ES RESULTAr 



-de Caía:lunya 

C011S0tCf de j'habiia1ge ¡je Ban;;eloflu 

CONaPTfS 
~"_'_~~'_N'"'"~~~'~_~ __ '_" __ ~~ 

! L i +) f01'\s líqulds 

! 12. (+) Drets pendents 4e coor.am€nt 
{f t de! Pre5~1)post (orreN 
1+) deis, ?n~55UpO$t'05 'Ci)H)Cl'ts 
!4 i:foj)er¡;¡uons no fjrE"S5Upostanes 
i+ .admmls!raciú recursos altr1?s !2ns 
¡~ cobraments r-eal:itzats pendems {j';¡Pli(arió déjmtJva 

~~) Creditors pendents dE' pagament 

deJ Pre5Sup0st conen! 
deh Pr€5SUp05WS tanCJts 

iJ d'operadolls no pressupo'St<3nes 
'l'] admH<rmacii; recursos ;;dtres Ni" !p1Jtks 
¡ p.agamems reaiitz,;:¡ts ¡::k'?n-dents ,fapiít:ano de1imtin 

DE TRESORE¡¡IJl\ 

('1 Saldos de dlJbtós cobram:er,t 

H €XC25 de finan¡:;;;¡mE'nt afecta! 

(lE rRESORER¡A PER A OE5PESES 

Ei (-jetent 

A,!~&lr~ 

--.~"--,~-~~,-" 

1008 

I 
0,001 

I 



O"" .. ,,,llt,,t 
ti .. CIlIaI""lf'I 

Consorei de I'habitatge de Barcelona 

BALANe DE SITUACIÓ A :U DE DESEMBRE DE 2008 

FONS PRO PIS 

IhvefSions i crédits a curt 
lllJUOUU,OOI 

TorAL ACnlJ fOTAI Pl\5SIIJ 

4877.368,15 



a .. "",ailt"l 
de Calal .. "Y" 

DES PESES 

TransfEnencies. ¡ $ubvencíüns 

Subvendc1ns corrents 

TOTAL DESPLSCS 

ConsorCi de f'habitatge de Ban::elona 

COMPrE DE RESULTAr!; DE l'EXERCICI 
ACABAr El31 DE DESEMBRE DE 2008 

iNGRESSOS 

i subvt!f1cions 

O' AC'fIVITATS 

DE l'EXERCICI 

3950,63 

500000,00 

501,950,63 



Generalitat 
de Catalunya 

Consord de I'Habitatge de Barcelona 

CONSORCI DE L'HABITATGE DE BARCELONA 

Melnória deis """nit", Anuals 

el 31 dt~ desembre de 2008 

L Activitat del COflsQrci 

Es denomina ConsNcl tin I'Habitat¡¡" ele Barcelona I'ens públic creat 
per l'arUcle 61,7 de la Uei 1998, do JO de clesembre, ele Id Carta municipal 
tie entre la Generalitat de Catalunya I !'Aluntament de Barcelona, 

El Consorci el(, I'Habilatge de BMcelona té pe!' ¡inoli!at el clesenvolupament en 
municipal de Barcelof\":) de les funcíons, acbvltats i serVet5 en mateda 

que ¡¡ atnbuelx¡ en exclusivo pe!' a !'.21mbit del terrne 

En concreL correspon al ConsorCt la planificació, Id pn:H;JrarndCló i ia gl'0Stió de 
t'habitatge en régirn de prop¡el:at ¡ de 1I09l.181', en el terme rnunrcipa! de 
Barcelona; en e1 mare ele les dispOSlcions genera!s 8stablertes pe! Govern de la 
Generantilt en a aquest ambit sectoriaL 

Les funcions de! Consare! són les següents: 

al Planificar les actuacions c!'llabítatge pÚlllic en ¡'¡'¡mbit municipal de 
Barcelona, 

bl Planificar la promoció directa o convinguda amb altres ens d'habitatge públic 
a la ciutat de Barcelona, 

e) Promoure una política cl'habitatges de 1I0guer assequible, en especial per a 
íoves o per altres coLlectius amb requeriments espedfics, 



Genera¡itat 
de Catalunya 

CClnso,ci de I'Habitatge de Barcelona 

d) Planificar les actuadan, de remodelació i de rehabilitació 
s'hagin de dur a terme a la clutat de Barcelona, 

el Programar i promoure la rehabilitacló, reparacló I millora 
promoció pública existents, 

f) Dur el control , la tutela I el segUlment de les actuaClons 
s'escau, en, ItzBls encarregats de la 
public 

de barris que 

deis barris de 

reantzadesl si 
de I'habitatge 

GestiOnar públlc d'llabitatge i, plévia delegació, el patrímoni 
públic de destinat a hallitatgE! ele les adminlstracions consorciades 
destlnat il fer ctectiu el dlet ,jels ciutadans a aceeelí, ti un digne i 

delegactó, el sol la tltularltat (jel ostentada per 
altres adrninlstraclons a la ciutat, 

í) Redactar l tramitar i aprovar e( reglarnent de ffxació tiels cdtens de ,elecel 

cl'atenció ,3t en r¡¡aterra 
el fv1uníc\p,;lJ a 

í 
de 

AS3Urntr i0H:n::$ funcions en que lti Junta General 
conslden a la Clutat ele Barcc'¡C)lla, 

La ch'is Estaluts del Consoro de I'Habltalge de amb 
¡'acote! de la Junta General i amb e! quórum establert ñ l'art!cle, 1.1 ,3 f ha de 
ser ratificada per les adrn!rüslracions consorciades j aproV(~d0 i:)n¡b les rnate¡xes 
forrnantdts per él de!s Estatuts rnrcia!s, 

La del C'cHls-cH'ci s'ha (Ít-:: clur a terme per !lel l ta! COI11 pteveu !'artlde 
61.4 de Id Carta de 8arcelona, 

En relació a la transítória del Decret de 28 de febrer¡ del 
Departarnent ele f\ilE'd¡ Arnbient ¡ ¡ rnentre no es procluetxi la de 
1'6r9a1\ de \1estió a que fa referénCla 1'¿¡I'tlcle 5,] deis Estatuts del COl1sorci ele 
! de Barcelona, la tiels serve¡s i actJvít:ats que exerce[x 
!'Ajuntament ele Barcelona es duran a terrri€ mitjanc;ant e!s ens !nstrurnenta¡s de 

directa de I de BarCf.?!ond que aquest detenninL La seva 
coordinació amb el Consore! s'artículara mltjanr;ant els corresponents convenis 
de col,labol'ació, 

Aquests convenis! que def¡neixen e! marc d'interTe!ació funcíonai ¡ econórntCd¡ 
són els següents: 

1) Conven; ele 11~208 entle el Ministerio de la Vivienda, la Generalitat de 
Catalunya I els Ajuntaments de Barcelona i I'Hospitalet de Uobregat, per a la 
Rehabilitació de bai'Tls de la provincia de Barcelona, Inetos el barri de Sants~ 
Badal de Barcelona í el, barr;s de Gornal, Bellvitge, Sant Josep, Santa 
Eulalia I la TOlrassa de I'Hospltalet de LlobrgaL 



Generalltat 
de Catah.mya 

Cansorei de I'Habítatge de Barcelona 

Con ve ni de coLlaboraeió, data16-6-08, entre el Cansarei de I'Habltatge de 
Barcelona I la Socleta! Municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA, per al 
desenvolupament deis ajuts corresponents il I'¡\rea Especial de Rehabilitaci6 
Integral Sants-'BadaL 
Convenl, de 31-7,08, entre el Departament de Medí Amblent i Habitatge i el 
Consorcl de I'Habitatge de Barcelona, reterent a artuacions del Consorcí com 
a Entitat col,laboradora en les !inies a Id rehabilitacio d'Habltatges, 

4) Convenl, de de entre el de Nedi 

5) 

Ambient í Habitatge i el ConsoiCl eje I'Hal)itat,¡e ele Barcelona, relatlu al 
ele les subvenClons per a ele rehabllitacló d'habítatges ¡ 

ecnflcis integrats en de RehabílítaCló Integral, 
!'mmM de 2005 

eje col entre e! Consorci de de 
Barcelona i la SOcletat Municipal Barcelona Ge'illÓ Urtnmístlca, S,A" per a la 

(k;~1 b¡le SoLltcltants amll Proleccló Oficial a 
Barce!ona> 

de 18 1 entre el ConsorCI de clt) B¿1rce!ona i la 
Socielat Ge,¡tr() UrbC1l1lstlciL S,A" pel a la tie les 
Oficines de 8arCt:h'.)na, 
ConvenL de coL!aboració entrf: ei Conson:;i de I'Habitat.ge de 
8arc'2lona i I,lnslítul íV¡ul1l(Ípal dllrbanisrne de' ¡'Ajuntament ele Barcelona 
per a la Econornico'·Financera j ASSf:SSOr(llTH;:nt Judct¡c. 

de dat;:¡ 4- t 1 de la Comissió relatius a les Arees ele 
Rehal:JilítuClÓ Integral deis dlstrlctes (le Cíutat Ve!!a, Poble Nuclí antic ele 

Antic ele Horta, Pl'Osp(;r¡tat, San! Amlreu, (101 r Poble Nou, 
COI'reSUI:m,"nts al Programa 2008, 

de 181 de coLlalJo,ació enlre el C0l1S0rCI eie I'Habitatge eje 
13arcelona í I'lnstítut ele¡ Palsatge Urba I la Quali!,,! de V¡cli,l per a le gestí6 de 
les él la RetlatJílitació I Técnlc a I¡es Oficines 
Cnlcltlitatge de Barcelona, 

tJs de Govern (J() I Consare] C!", de Barcelona són els 

a) De I 
1) El president/a del Consarel 

El vicepresident/a del COllsorci 
3) La Junta General 

4) La Pennanent 
5) El Gerent 
6) El seuetarl/a 

Consu!tnJ ¡ de part¡c;ipacíó, 

1) Consell d'Habitatge SociaL 



LU 

Generantat 
de C.t.lunya 

Consorci de I'Habitatge de Barcelona 

2, 8ases de presentad6 deis cQmptes anuals, 

Els anuals de l'exercicl 2008 s'han obt!ngut deis registres comptables 
del Cansore! ele de Barcelona i han esta! formula!, seguint el, 
princípís comptabrlítat per él la Administracíó Autonornica, recollits en l'Ordre 
de 28 d'agost de del Dep"rta01ent d'Econolnia I Finances, per la qual 

el Pla General de Comptabilitat de la Genera!:!"t de c'd'ldIIUlI 

per a la Hqulc1acló del exercicl s6n eh; 

a) eje J'exercicí 2008 
a 3:1 de desernbre de 2008 

e) Rt,~$uttdts de {'exercic! 2008 
el) IVlemória 

~n";;,, estan expressats en euros, 

Els Anuals han esta!! fonnu!ats pel Gerent eje! COl1sore> prevls a 
l'aprovarl6 pel la Junta (;Prl""il 

Ates que el prírner €xercici de func:ionall1EHit¡ e!s CO!1"¡ptes no es poden 
Im~SElnt,¡¡r de forma comparativd dfnb exerc!c!s i;:1nteriors, 

3, No,mes de valora ció 

Les normes de V;¡ln,'ili'í que s'utilitlaran seran les SE',é¡U'l0nl:S 

3,1 Immobili!7¿¡r 

3, '1,1 Les inversions en 0ctius propis indour-an instal Jdcions t ¡-r¡obHiari, i 
per a trdctt1f'nent d'inforrnaClc) i software si es dona el Cd$~ Si es 

¡lrodueIX el, elements es trollaran valorats a preu cJ'acJquisició, 
! h;;$ de i-nanten!tlH3nt ¡ Que no Signifiquin una 
arnpliació de la sevo capacitar productiva, o allargament de la vida útil, 
S81'an c¡¡rregados directament al compre de resultats, 

Les an101-Utz¿¡clons que es puguin esdeven[r¡ ho seran segu¡nt el rnetode 
IInlal, cllstubuint el (osI deis aet,us entre els seu s dnys ele vida útil 
estimada, 

3,2 Deutors! Cl'eclltors, 

Els drets ¡ obligacions reconegudes pendents eje cobrament figuren 
comptabilltzats per al seu valor nominal, 



¡',i.j 

Generalitat 
de Ca!alunya 

Co"sQrci de I'Habilatge de Barcelona 

La comptabílització deis cobraments, pel que fa a I'exercici 2008, es fa pel 
sistema d'aplicació directa, 

Quant al, pagaments també es la pel sistema d'apltcacl6 directa en el mamen! 
que s'autoritza , I'ardre de perú no omb independencia 
de sl els tnstrufnents de pagarnent han ~}stdt per ¡'ent¡tat fínancera, 

3A Avar,,;aments rebuts de tercers, 

Durant j"Hxerclcj f;$ cornptat)intza corn rebuts de tercers el 
rebut (le tercers, Aquests avan'Cd,nems es canc:eUen Quan es rep e! 

en compte de I'entitat bancaria, 

qUill el lext Refós de la Uel de 1'] de (Uei el 
Consorcl I'rlabitatge ck Barcelona esta exell1pt ,1e tributar per aquest lmposL 
D'altra ¡'arllde 140 de I'esmerilada lIe' establelx que no es practicaran 
retencjons sobre el$. renci¡ments de! seu c(lpital rnobHiaf'i t ¡-notiu pel qua! s'ha 
derYl¿HHJt a! f\-1inisterl dtHisenda el CE;rtlficat de no subjecciÓ a f¡ ¡ efecte de 

ho a !'entítat bancaria f Que ens retarnades les quantitats 
retingucles 

3.6 

3.61 CQmptabilitat financera. 
Els 
merita!'l1ent ¡ al de la cOl'relaCiló 
de! ¡-rlo1lH:,1nt (;-:n que són cobrats o 

3,6,2 Uquíclacr6 

atenent aí princJpi de! 
eSl10ses, indt:pendentrnent 

Els desp·eS(lS s'incorporen el la I,quídació pr8ssupostária en el 
¡-noment en que es procluerx e! CObri:Hnent deIs 
otlllgaciOf1S, 

el ['et, i 



Generalitlltt 
de C.!.lunV3 

Conso,e; de I'Habit.tge de Barcelona 

4, lnversícms finam:eres temporals 

¡ Aj"ntament de Barcelona 

DIOS de I'epigraf 'Diposits i fiances constitUits a eurt termini' de I'actíu del balan, 
de situacio es els dipóSits a curt tenn"li que s'han efectual a I'entltal 
bancána,Ei movlment d'aquest epigraf dUI'ant I'exe,eicí 2008 ha es/al el 
següent: 

Saldo Inicial 
Acldlcions 
D¡smínucions 

La relmll')""""i" deis mno"" 110 estal la segUen/: 

1 

f 

6, Patrimoni 

duran! I'exerclcl 2008 ha esta! el 

termini 

L'epígraf "(reditor, per oblígacions f'econegudes exercicí corrent" recull les 
oblígacíons penclen!, de pagament a 31 de desembre de 2008, i Que estan 
plasrnades com Ajustarnents per periodificació. 



Genera!itat 
deCatahmya 

Consorci de I'Habítatge de Barcelon¡¡ 

8, Administradons Plibliques 

A 31 de desembre de 2008 no hí ha cap tipus ele sa!elos dedtors ni creclitors, 

D'acord amb I'article ge del Relal Decre! Legislatiu 4/2004, de 5 de mar~, pel 
qual s'aprovo el Text Ref6s de la Uei de i'lmpost sobre Societats (Ue! 43/1995); 
el Consorc! de de Barcelona de tribu lar per 
¡m pos! (Nota 3,5), 

La deis inqressos 

11:1, Despeses de personal 

NO E!$ preveuen 
ha (:onct~d¡t r""'d",,tc>c 
c10? govern en cap 

que sigui n su:scEm!lt)r¡;s ¡Je El Consmcl no 
ni té cap o!JiIU¿'¡CIl) amb rnetnbres deis 

No I1j ha de ¡'existencia de fets QU0;-: S'I'It,19Hl produn 3mb posterlorltat 
al tanuHl'lent de !'0:xerdci que pugUln terur inckiencia per al Consarel de 
I'Habitatge de ,'larcelona, 
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Generamat 
de Cataluny. 

Causore; de I'Habitatge de Barcelona 

CONSORC! DE L'HABITATGE 

DE BARCELONA 

Exercici 2008 

MEMORIA D'ACTIVITATS 

Exercici 2008 



Genera!!tat 
ele Catalunya 

CQnsorci de I'Habllatge de Barcelona 

Ajt!ntament de E!an;;e:!ona 

CONSORC¡ OE l'HABITATGE DE BARCELONA 

Informe ó'activitat 2008 

1. BII!arH; 2008 

La Cornissió Pernlanent de! Consorc:i sJha reunit dues (17 de gener ¡ el 21 
eje julíol), la Junta General elel Cansorel ha mantlngut quatre reunlons orcllnaries (4 
de marC;i 21 ele rno1g, 23 de setenlbre ¡ 1'7 de ¡ una sessió 

amI) rnotiu c1e ja visita B Barcelona ele IEl r'-1in!strfJ de Vivienc!a Sr¿L 
Beatriz. Corredor l preSidIda ConseHer de fvleclj ambient i Habitdtge Sr, Francesc 
BaltaSdí' j 0'Hl'Ib j'dssistenc¡a de I;Aicalde de [1{'trce!ono Sr, Jordl Hereu (4 de 

En aoueste" sess¡ons f,:S van els seqüen'ls dcnrds: 

• 

consorci(J(1es o eje' l'eslaL 

que nomes 
en previsió 

ampliables 
ele les 3clmlnlstracions 

f¡ Es facuItn a! Gf:rent det Consorci per a obrír ,runn'QC ¡ djSp05nr-ne. 
.. Acord de concl!oons de penflanencia als hab¡tatgt:s de I!O~_¡UEH per a joves 

constvuüs en sóLs dotaciona!s, 
• del Convenl entre; el Departarnenl de IVI ecl I Amblent i Habitatge de 10 

GenBrahtat de i el Consorcl de eje Barcelona per a la cessió 
eJel codl font ¡ prograJ'nes d'ap!Jcaci6 inforrnatlca elel Re9fstre de So!.!ícftants 
el 11mb oficial de LatalUf"Ja 

• del Conveni de coL!ahoració entre el ConsO!'CI de I'habltatge cíe 
Barcelona i la SQcletat rnunlclpa! BAGURSA¡ per a la íntegra! de ¡ff-\rea 
ESI¡:¡ee:ral (le RehabliitilCló (AERl) de Sants'Bndill. 

1& eJe,) Convf::n¡ t1P co!'!aboració entTt1 Id Generatit,at (1(;) CatahJnya¡ 

per a la 
Barcelona, 

ADIGSA, j el Pdtronat r.1uniclpa! de: de Barcelona (Pf\1HBL 
dei Proql'dlna de rnedlacJó pe!' al 

• Api'OvaCió del COllveni cJ'encarrec de (¡estlo <'I1tre el DEmartament de Me(ji 
Arnllient I ck' la Generalitat de i el Consorc de I'habltatge 
de Darce!ona¡ re!atiu al pagament de les subvenclons pt::r a actuacions dt:: 
rehabilltació d'hallltatges I eCJiflel, ,j'llabitatges situats en Arees de Rehabilitacló 
Integral (ARIs), cO'Tesponents al programa 2005. 

• Aprovació del Convefll entre el Departanlent de fvledl Ambíent i Habitatge de la 
Generalítat de Cataiunya ¡ el Consorci de j'habitat98 de Barcelona, referent a 
actUdcions elel Consorci (om a entital coLlaboradora en les línles d'aíuts a la 
rehabilitació d'habítatges I eclificis cl'habitatges siluats en Árees ele Rehabilitació 
Integral (ARIs) corresponents als pt'Ograrnes 2006 i 2007, 

• Aprovac:ió del Conveni de col.laboració entre el Consorci de I'habitatge de 
Barcelona ; la Socletat Municipal BAGURSA, per a la Gestió del Registre de 
soLlicitants d'habitatge amb proteccíó oficíal de Barcelona, 



t,/,J 

Generautat 
de Catahmya 

Consorci de I'Habitatge de Barcelona 

• Nornenamen! (jels repr'esentants del Consorcl a les Comlssions mixtos previstes 
als conveniS amb el Departamen! de Modl Amblent i Habltatge de la 
Generall!at de Catalunya, I pel segulment de rAERl de Sants, 

• Aprovacló de la proposla de modlflcació elels Estatuts del ConsQrei, als efectes 
eJe poder exeretr I'actívltat de loment en de rel,atlilltaCíÓ d'habltatges I 
en l11aterm I prestaclo!'1s al Iloguer ci'habltatges I gestionar integralrnent 
les bosses SOCIal a I'anlbit de la clutat de Barcelona, I Inicíar la 

m!l:d(:ro per a la ,eva aprovació pe!' les Admll1!straclons consorClades, 
• Aprovació elel 2009 elel amb unes partlcles 'inlm''', 

eS[leS,eS que surnen 7 S36,982 C. Els provenen de transferimcies 
corn:~nts de les AdrnjnistrdC\OflS cOflsorc!adf2S ¡ lE::S es desUnen a la 
9E1StlÓ dE; ¡(~S Oficines c!'Habitatge de a la ges!'ió del Reqístre de 

amll oficial de B(1rcelona, la tral11ltació deis 
cVed¡ficis d'hclbitatges j ele a la 

social i 

del 
oficial de Harcelond, 

($ de! Conveni ele coUaboracíó entre e! Consorci ci'hab!tatge dt~ 

8arce¡ond i la Socíetat ¡'v1uniripa! BAGUR5A per él !d de les Oflcínes 
Integral, ele Barcelona 

• Apmvaci6 del Conveni de coLlaboracló entre el Consorc! d'habltatge de 
Elilrcelonil ¡ I'lnstrtut ~1uniclpal del Urba i Qualitat de Vicia (le 
Barcelona, per a la de h;;¡s convocatót«lt:~s d a !a rehabilitacló d'ed¡fic!$ 
rl'l'AI,iLlin,p" ¡ j suport tecnl( (1 tes Ofíclnes ffHdbítatge ele BarcelofléL 

• d*;l Conveni de cQUaboracló entre el COr1sorci de 
Boxcelona ¡ i'Instltut. Muniupa! d'Urbanisme de 
técnjc(l al C:ons.on:i pel a ta gestró econórnjcd ¡ flnancC'Ta ¡ ,~lssessorjd jurídICo, 

ª' de! Convení de coUabor(!c¡ó i encanec de entrE; la GeneraHtat 
O" ADlGSA, I el Consorcl de l'habltatge de pe' 
Id durant I 2009 ele! Proqré\rna de per al Iloquer socia! '¡ 

t!oguer en f':! muntcipi de Barcelona, 
'" Acord per a Id segona fase de rernode!dció elel Son PiLstoC¡ pel que REURSA 

fac¡¡¡tara !'¿¡s.s¡stencia tecnica en la tramitdcló, davant del PMHB¡ de la 
vinculada a~ reallotjarnent deIs ve"fns, 

~ d ¡{~S sess!ons del Consorci de rHabitatql2 de !'Area fvletropo!itana de 
Barcelona, 

Altres fets rellevants que han tlngut Iloe al 2008 han estal les següents: 

® Signatura, !>'11 ele febrer, ciEd Conveni entre el Ministerio de ia Vfvlenclo¡ ¡a 
Ceneralitat ele Catalunya I els Aíuntaments ele Barcelona I I'Hospitalet del 
Uobregal, per, a la rehabilltarlo de barrls de la provincia de Barcelona, inclos el 
barrl de SantsBadal de Barcelona, en el que en la soya estlpulació quar'ta 
apartal 2 encamana la gestló de les actuaclons al Consorcl de I'Habltatge de 
Barcelona, 



Gllmeralltat 
deCatahmya 

C()tlSQfC¡ de I'H¡¡bitatge de Barcelona 

• Signatura, el 4 de novernore, de nQU acords de la Corníssió Bilateral per part de 
la Ministra eie la V¡vienda, el Conseller de Medi Ambien! i Habitatge de la 
Generalital ele Catalunya í l'Alcalde de Bar'celona, corresponents a les Ánles ele 
Rehabílítacíó Integrals í Centres Urbans de Barcelona del Pla de I'Habitatge 
2005,2008, programa 20072008, en els que s'estlpula que el Consom de 
I'Habltatge será qUI els programes d'aJuts, 

¡..\ les bases cj'execució dt:d 2008 s'est:ablelxen Dilrtlcl,' 
t1rnb él destutal)l"s 

¿¡ ia f'inahtat 
per 

i'3utontzdda ü en les 
rnodif¡cdc:rons dlribulIlI la 
nm,tlrlps \ncloses. en el 4, en ¡unció de I obtlllqut pel un cor\cctJte 

o causa dírectd d l un corre!atiu, 

El:; rl"tovin1ents econórnlc,s rnes re!!evants d1 Har~J c!(::l 2008 han estat e!!; 

E~I rn~;s de 
t;$ 

es reben 500,000 <: elol ~lln¡st"nQ de, la Vlvlen,la que 
el enes de llov';lnbre i1 la SQc¡etai f'lll1licrpal BAGURSA d'dcoreJ 

tllnb el CQnv~:n¡ de 

5tlO,OOO ( 
¡CAERI de S¿,1nts' 
2008 deis programes 
3,,603. 15 (' de la 

es rebE~n dei MirH5ter[o de!a Vivienda 1,12SL910 
al Se!;I()1l eje la sulJVenc¡ó elel 2008 per 

¡ la resta al de ¡(~S SUb\iel1cjons dE?! 
ARls 2008_ Tarnbé e! mes dt~t (iest1rnbre es reben 
Genera!ítdt eh? d'dcord Bf11b et Convenl de 

deis MUs 2005, dal'rers resten deIs 
pendents al tancament de I'exen.:icr 

Al de! 2008 s '¡'tan U¡-I$ rngressos financers de 3 

3, Conse!! d'Habitatge Social 

E'i Consell d'Habltatc¡e Social, duran! el 2008, a més de les reunían, de la seva 
co¡níssió Penr1¿:Hlent ¡ eje! Plenari de! Consel!¡ ha dut a terrne di verses reunlons deIs 
seu s grups de treball, sessions sobre temes rnonograrics , sernínaris oberts, La seva 
activltat s'lla centrat, en bona mesura, en I'elaboracló í debat e1el Pla d'Habitatge ele 
Barcelona 2008,2016, i d'aspectes conCi'E!ts d'aquest, El balan, és el se9üent: 



GeneraUtat 
de Cata!unya 
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• Dues reunlons de la Cornlssló Permanent (5 de febrer I 26 de novembre) 
• Dos pléCnans del Consell (3 de juliol i 18 de desembre), En aquestes sessions, 

entre altres punts, es van presentar el guió, I'análisi i ¡j,agnosi, i el procés de 
participació per a I'elabor'ació del Pla d'Habitatge de Barcelona 2008,20 i en 
la ¡jarrera la presentaclo del dQcurnent de (Iebat i esborranv del Pla 
d'Habitatge, 

• de treball Es reuneix per primer cop el 6 ele man;, per 
treballar les d'ínfratrabrtatge, sollreocupacló i assetJament 
[mrnob¡!iarL Esta forrnat per 14 persones; amb una rrlitja dt.~ 12 
persones per Es van realitzar reunions ele trfJbal1 entre rnart; ¡ 

S'z::!abOt'"¿¡ un docurnent sobr€:; els deb,lts del Grup de TrebaH, ¡ bona 
dt~~ les Sí?VE>s' fé.f!eX\Ons s'incorpnre.n a !'e!aboranó de! P!f) r'~¡~i',it 

f!I de treb¿lH oberL:l sobre el Reg!0Hlient de! Registrt;¡ ele 

ti Sess¡ó de tr€;)\:)é.¡![ obertd sobn.:: el 
de 

pürsones, ~;s V¿H'j forrnular 14 nn')n,D~I," 

clp 

el 22 arnb 

arnb 

d ¡(~ 

dE' 22 

• Sernmad "Mesure',; <le foment de! l10guer j alternatives a !d venda"! e! 24 
d'Qctutwe d l'Audlton del PMI Mann!l1g, amt> la de OHme Trilla, 

AnlQnl Sorolla, [)ele¡¡dl d'Habitatqe, Mollna, 
vlcepreSldent de Kam, catedriltlc ele la Radboud Universlty 
Nljrnagen! lker San Rornan AyaJct¡ director ele Planit'1cacíón y Procesos 
Opt~raUvos de V¡vlenda de! qovern Base¡ f\'larla de gerent de! 
Consorci Donatü Muñol, de )(lUITle Fornt¡ del PfY1HB¡ 
Pece de le, Fede.r¿lCtó de j Anrld VIves de 121 CalX0 
Catalunya, 

Entres els objecUus clefinits clUfant les sessions de treball de 2008 de! 
sfhan preClssat els a desenvolupar al l!arg de 2009; 

* Irnplernentacl6 ¡ en funcionarnent de ta XarXd d'Oflcines dlHabitatge de 
Barcelona, 

• Obertura de les dues noves Ofícines d'Habitatge de Dístncte a Les Corts I 

Sama'Sant gervosl, Renovació Q reubicacló de les oflcínes de Sants,~1ontiulc, 
l'Elxample i Sant MartL 

• Implementació de la plataforma d'habitatge del 010, 



Generalitat 
de Catalunya 
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Ajuntament de Etarcelona 

• Implementació i posta en funcionament del Registre de sol,licitants d'habitatges 
amb proteccíó oficial de Barcelona, 

• Iniciar els processos d'adjudicació d'habitatges amb protecció a partir del 
Registre de Sol'lícítants, 

• Creació de la web del Consorei d'habitatge de Barcelona, 
!fj Aprovació mod¡f¡cació d'Estatuts, amb noves cornpetencies sobre rehab¡mació, 

ajuts al Iloguer i geslió de les bosses d'habitatge social i jove, 
• Aprovació i implementació de les Bases Reguladores d'aJuts a la rehabilitació 

espedfiques a la ciutat de Barcelona, 
• Transferencia al Consorei deis recursos deis ajuts a la rehabilitilció de les 

diferents adrnlnlstraclons, i la seva gestió, 
• Transferencia al Consorci i gestió, deis ajuts al Iloguer de la Generalitat i de 

I 'Ajunta ment, 

A nivell organitzatiu, es tf'elJallará en la concreeió de ¡'estructura organitzativa I 
funcional del Consorei, i les asslgnacions de personal de les dues adminlstraclons 
consorciades, en aquest procés, 

Josep M, (ie Torres I Sanal1uja 
Gerent 


