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 Resolució: Nomenament dels membres que han d’integrar el Plenari del Consell Municipal d’Habitatge de Terrassa.

 Òrgan Gestor: Societat Municipal Habitatge



DECRET

Composició del Consell Municipal d’Habitatge de Terrassa

En  matèria  de participació  en  l’àmbit  de l’habitatge,  Terrassa  es  regeix  pel  Reglament  del  Consell  Municipal
d’Habitatge de Terrassa, a partir de la seva entrada en vigor en data 3 de març de 2021. 

D’acord amb aquest Reglament, el Consell Municipal d’Habitatge es constitueix com a òrgan de participació sectorial
amb caràcter deliberatiu, propositiu i amb capacitat d’assolir acords que seran traslladats al govern municipal per a la
seva consideració, de conformitat amb el què disposen els articles 61 i 63 del Text Refós de la Llei Municipal i de
règim local  de Catalunya,  aprovat  pel  Decret legislatiu  2/2003 de 28 d’abril,  pel  que fa a la  creació d’òrgans
territorials  de  gestió  desconcentrada  per  tal  de  facilitar  la  participació  ciutadana  en la  gestió  dels  assumptes
municipals, així com el que fixa el Reglament de Participació Ciutadana de Terrassa per als òrgans de participació
sectorial.

D’acord amb els articles 5 i 6 del Reglament del Consell Municipal d’Habitatge, s’estableixen els òrgans de govern
del present Consell i es descriu la seva composició. 

El nomenament dels representants titulars i suplents de cada eix al Plenari del Consell es farà mitjançant Decret
d’Alcaldia i se’n donarà compte al Ple de l’Ajuntament, tal com estableix l’article 7 del Reglament. 

A  proposta de cadascuna de les administracions, entitats  i associacions,  grups polítics  amb representació al Ple
Municipal, sectors professionals de l’àmbit de l’habitatge i consells municipals sectorials, han proposat una persona
representant per formar part del Consell Municipal d’habitatge.

D’acord  amb  l’article  9  del  Reglament  del  Consell  Municipal  d’Habitatge,  la  Vicepresidència  primera  i  la
vicepresidència segona són els òrgans que col·laboren en l’exercici de les funcions de la Presidència del Consell i
substituir, amb caràcter accidental, la Presidència en cas d’absència o malaltia, mentre l’Alcaldia no nomeni la nova
Presidència, si és el cas. La vicepresidència segona, s’elegirà entre les persones que formen el Plenari del Consell,
en la qual els representants dels grups polítics i el personal tècnic municipal quedaran exclosos d’elecció.

Vist l’informe de la directora de l’Àrea de Serveis Territorials i Seguretat  i  la gerent de la Societat Municipal
d’Habitatge de Terrassa, pel qual es proposa el nomenament dels membres del Consell.

D’acord amb Reglament de participació ciutadana (BOPB de 22 d’agost de 2016) i el Reglament del Consell
Municipal d’Habitatge de Terrassa (BOPB de data i atès el què disposa l'article 53 del Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aquesta
Alcaldia-Presidència,

DECRETA :

Primer.-  Nomenar com a membres del Plenari del Consell Municipal d’Habitatge, d’acord amb l’article  6 del
Reglament, les persones que es relacionen, en representació de les entitats, institucions o organismes que
s’indiquen: 

Presidència
Alcalde, Jordi Ballart Pastor

Vicepresidència primera 
Tinenta  d'Alcalde de  l'àrea  de Territori  i  Sostenibilitat,  Regidora  de Mobilitat,  Trànsit  i  Transports,  Neteja  i
Residus, Habitatge i Rehabilitació, Aigua i Habitatge Social, Lluïsa Melgares Aguirre. 

Vicepresidència  segona,  a escollir  entre  els  membres  del  Plenari  del  Consell,  en quedaran  excloses  de
l’elecció les persones representants dels grups polítics i dels serveis municipals. 



Vocals en representació dels Grups Municipals del Consistori:
• Grup Municipal TotxTerrassa; Jordi Sender Gea (titular)
• Grup Municipal ERC; Yuri Lázaro (titular)
• Grup Municipal PSC; Eva Candela López (titular), Marc Armengol Puig (suplent)
• Grup Municipal JuntsxTerrassa; Montserrat Trullàs Escoda (titular)
• Grup Municipal Ciutadans; David Aguinaga Abad (titular)

Vocals representants de Consells Sectorials i Taules:
• Consell d’Igualtat; PENDENT (Consell no constituït actualment)
• Consell Serveis Socials (antic de Benestar Social); Dolors Lledó (titular)
• Consell Gent Gran; Josep Antoni Sánchez de Haro (titular)
• Taula de Joves; Gemma Roy Negro (titular) 
• Consell Salut; Jose Luis Charles Gracia (titular)
• Consell de Seguretat; Pendent d’aprovació en la següent sessió del Consell de Seguretat
• Taula de capacitats diverses; Jessica Diaz Font (titular)
• Consell Economia Social i Solidària; Pendent d’aprovació en la següent sessió del Consell d’EES

Vocals representants de Col·legis professionals, cambres i gremis: 
• Col·legi d’advocats; Dolors Teulé Vega (titular)
• Col·legi de procuradors; Carlos Paloma Marin (titular) 
• Col·legi d’aparelladors; Bernat Navarro Gibert (titular), Pau Sánchez Carmona (suplent)
• Col·legi d’arquitectes; Pendent
• Col·legi d’enginyers; Emilio Pérez Diéguez (titular)
• Col·legi d’economistes; Agustí Jover Armengol (titular)
• Cambra de la propietat; Montserrat Pujals Ginebreda (titular)
• Gremi de constructors; Antoni Palet Pérez (titular)
• Col·legi de metges; Pendent
• Col·legi d'Administradors de Finques; Pendent

Vocals representants de les entitats i col·lectius vinculats a l’àmbit de l’habitatge:
• Colectivo sin vivienda; Pilar de Dios Escribano (titular), Andrés Zamora Zamora (suplent)
• Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH); Pendent
• Aliança per la Pobresa Energètica (APE); Pendent
• Sindicat de Llogateres; Irene Pérez Gil (titular), Júlia Martínez Blanco (suplent)
• Espai per a la Defensa dels Drets Humans i Socials de Terrassa (EDDHST);  Araceli Ortega Rodríguez

(titular)
• Xarxa ALEI (Associació local d’entitats per a la inclusió de Terrassa); Maria Rosa Sanz Ruiz (titular)
• Federació  de veïns i  veïnes  de Terrassa (FAVT);  Cristina Valverde  Molina  (titular),  Cinthya Ramirez

Relaño (suplent)

Agència de l’Habitatge de Catalunya:
Josep Pera i Colomé (titular)

Vocals representants dels serveis municipals: 
• Àrea 1, Serveis Territorials  i  Seguretat;  Direcció de l’Àrea de Serveis Territorials  i  Seguretat,  Rosa

Sanz Sánchez (titular); Direcció de Serveis de Seguretat, Via Pública i Protecció Civil, Fina Fernández
Fernández (suplent).

• Àrea 2, Urbanisme i Sostenibilitat; Direcció de l’Àrea Urbanisme i Sostenibilitat,  Cristina Escudé Blasi
(titular);  Direcció de Serveis d'Urbanisme, Marta Gómez Enrich (titular).



• Àrea 4, Drets Socials;  Direcció de l’Àrea de Serveis Socials, David Garcia Gàlvez (titular); Direcció de
Serveis  Socials,  Lucía  Linuesa  Junquero  (titular);  Coordinació  del  Servei  d’Habitatge  Social,  Gràcia
Escabia Ruiz (titular).

• Gerència de la Societat Municipal  d’Habitatge;  Lídia Guillén Simón (titular),  Mariona Molins Llonch
(titular), Mercè Castellà Rodríguez (suplent).

Síndica de Greuges de Terrassa en qualitat d’observadora:
Isabel Marquès Amat (titular). 

Fiscalia de l’Àrea de Terrassa; Pendent

Segon: Designar a Alexandra Elisabet Soto Martí com a secretària del Consell Municipal d’Habitatge, durant la
present legislatura i amb les atribucions que recull l’article 12 del Reglament vigent del referit Consell.

Tercer: Notificar el contingut d’aquest decret a totes les persones interessades.

Quart: Donar compte d’aquest decret al Ple de l’Ajuntament en la propera reunió que es realitzi. 

Jordi Ballart i Pastor
Alcalde-president
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