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El passat 14 de febrer es van celebrar les eleccions catalanes al Parlament de Catalunya
amb l'objec�u d'escollir qui seria el nou president de la Generalitat i la resta de cent
trenta-quatre nous diputats que hauran de ges�onar el present més immediat del nostre
dia a dia, i també, el futur dels quatre anys que venen, plens d'incerteses.
Uns comicis marcats, sens dubte, per la pandèmia de la Covid-19 que va ser la gran
protagonista de la jornada electoral, amb situacions de cues als col•legis electorals, per
tal de respectar les mesures de prevenció contra el virus existent, fet que va afectar força
a la par�cipació, ja que poc més del 50% de les persones cridades a fer efec�u el seu dret
democrà�c de vot, van acabar fent-t'ho per donar suport a la formació polí�ca que
entenien defensava millor el que és essencial per a les seves vides.
D'altra banda, els darrers dies, concretament el dia 18 de febrer, també han �ngut lloc un
altre �pus d'elecció, la del Sr. Antoni Quintana, actual president de la Cambra de la
Propietat Urbana de Sabadell i Comarca, com a nou màxim responsable del Consell
General de Cambres de Catalunya, per unanimitat per la resta de president de les altres
deu cambres de tot el territori català.
Dues eleccions diferenciades pel context, la primera té a veure en la ges�ó de l'interès
general de tots els ciutadans, i la segona se centra en la defensa dels drets dels pe�ts i
mitjans propietaris d'arreu de Catalunya. Totes dues, però, haurien de tenir una mateixa
voluntat, la vocació de servei a les persones i la de treballar per a tothom �ngui
reconeguts els seus drets, i que les decisions que es prenguin no siguin aplicables en
contra de ningú ni en perjudici de cap col•lec�u en concret, sinó escoltant tothom i
situant la pau social i el bé comú com el seu únic objec�u ﬁnal.
Des de la Cambra, no tenim cap mena de dubte que Antoni Quintana, tal com ha fet
durant més de quaranta anys, en l'exercici del seu vessant professional, con�nuarà la
seva feina al capdavant del Consell General amb la voluntat de defensar els drets dels
pe�ts i mitjans propietaris des del respecte a les normes existents i a la legislació
cons�tucional, però alhora sense deixar ningú enrere ni actuar de manera lesiva ni
intencionada.
Per acabar, i en aquest mateix sen�t, emplacem al govern que sorgeixi de les eleccions
del 14F, que treballi també amb amateixa voluntat, la de sumar en favor de la gent i de la
societat i la d'escoltar tothom més enllà de les ideologies i posicionaments polí�cs,
perquè ges�onar el futur que ens espera no serà fàcil, i entenem que cal 'mirada llarga' i
situar tothom en la cerca de solucions i eliminar vetos ideològics que diﬁcul�n avançar
en la trobada de solucions viables i fac�bles per a tothom.

Cent anys al servei dels propietaris

1. ACTUALITAT - Antoni Quintana, nou president Consell General Cambres Catalunya
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El Consell General de Cambres de Catalunya que aplega a un total de deu Cambres arreu
del territori català i que representa a milers de pe�ts i mitjans propietaris va escollir, el
passat dia 18 de febrer, a l’actual president de la Cambra de la Propietat Urbana de
Sabadell i Comarca, el Sr. Antoni Quintana com a nou president del nostre organisme en
subs�tució del ﬁns ara president el Sr. Agus� Pujol.
Durant la trobada telemà�ca, en compliment de les mesures de protecció davant la
Covid-19, i en presència dels presidents de totes les cambres que formen part del Consell
General s'ha votat per unanimitat que sigui el Sr. Antoni Quintana la persona que
presideixi el nostre organisme per tal de con�nuar la feina feta, durant els gairebé úl�ms
quaranta anys, en defensa del pe�t i mitjà propietari.

Un nomenament que a la nostra en�tat entenem que premia els molts anys de dedicació
que el Sr. Quintana ha dut a terme des del seu vessant professional com advocat exercint
primer com a secretari de la Cambra a Sabadell durant més de trenta anys, i des de la
presidència de la nostra en�tat des de fa dos anys. Un nou càrrec que entenem té la
voluntat de reforçar el coneixement i experiència a la presidència d'un organisme que
aplega a milers de propietaris/associats a tot Catalunya, precisament ara, un moment on
el mitjà i pe�t tenidor està en una situació de gran indefensió mo�vada per una legislació
i regulació cada cop més intervencionista i que pot lesionar els límits de la funció social
de la propietat privada consagrada per la Cons�tució.
Durant l'acte de presa de possessió el nou del president del Consell s'ha mostrat molt
agraït pel suport de tots els presidents de les restants Cambres en la votació, i a més de
comprometre's a treballar per pres�giar el nom de l'organisme que des d'avui presidirà,
ha apuntat que: "Treballaré com he fet durant tota la meva trajectòria professional com
advocat en defensa dels drets dels mitjans i pe�ts propietaris per garan�r-los que els
seus drets seran respectats i que la propietat privada serà respectada segons la legislació
vigent cons�tucional”.
Cent anys al servei dels propietaris
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Què és el Consell General?
El Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya, o “Consell General”,
és un òrgan representa�u de les diferents cambres catalanes i, per extensió, de defensa
dels milers de propietaris urbans associats a cada cambra i de la propietat urbana en
general.
El Consell General, creat l’any 1983 com a en�tat coordinadora de les cambres de la
propietat urbana catalanes, vetlla pels interessos de totes les cambres. Té les funcions
d’analitzar i estudiar en profunditat el mercat en el que desenvolupa la seva ac�vitat i de
ser un pol de coneixement al voltant de la propietat urbana. En aquest sen�t, el foment i
la defensa de la propietat urbana, i de propietaris i propietàries, són aspectes de treball
prioritari, i la nostra principal raó de ser.
La ﬁnalitat de les cambres rau a oferir una cobertura i protecció integral a tots els seus
associats, desenvolupant i treballant en una àmplia oferta al servei dels propietaris i que
inclouen temes d’habitatge relacionats en l'àmbit jurídic, ﬁscal o tècnic, així com la ges�ó
de ﬁances, assegurances personalitzades, prestació de serveis administra�us, entre
d'altres. A més, les cambres, sovint proposen canvis i millores norma�ves o d'actuació
que són d'u�litat a les administracions públiques per tal de garan�r el dret a l’habitatge
contemplada a la Cons�tució.
A Catalunya, el Consell General té per objec�u esdevenir un ens de referència i suport de
les cambres, i per tant, al servei de la propietat urbana en general. Unes complexes ﬁtes
només assolibles a través de l’especialització en aquest àmbit.
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Sr. Pere Balateu, Tècnic del Servei de Mediació Ajuntament de Cerdanyola

“L’objectiu principal de la
mediació és el ‘Win-Win’ que
tothom guanyi i que cap de les
parts en conﬂicte tinguin la
sensació de perdre”

Explica'ns quina és la feina que feu des del Servei de Mediació de l'Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès? I quanta gent el forma? O com es deriven els casos o un
professional o l'altre? N'hi ha especialitzacions?
El Servei de Mediació s´estructura des de la regidoria de Protecció Civil, Convivència i
Civisme, la cap de Servei, el tècnic mediador , i suport administratiu.El Servei atén
qualsevol mena de conﬂicte o discrepància que pugi sorgir entre veïns de Cerdanyola.
Aquests conﬂictes poden ser temes en referència a la convivència, a l'habitatge, veïnals,
parella, pares i ﬁlls, herències, etc.
La gestió i la manera que s'atén al conﬂicte des de la mediació és paral·lel i molt semblant
a qualsevol tipologia de conﬂicte i malgrat que després has d'incidir en uns punts o altres,
la línia genèrica és la mateixa, per tant, atenem qualsevol conﬂicte, excepte conﬂictes de
violència de gènere o qualsevol presumpte delicte els quals es tracten per la via judicial.
La via d'accés al servei de Mediació, es pot fer directament amb una petició de l'OAC
(Oﬁcina Atenció Ciutadà) de forma presencial o telemàtica entrant per registre. Un cop la
sol·licitud arriba al Servei de Mediació, aquest es posa en contacte amb la part sol·licitant,
per analitzar la casuística del que s'està plantejant i li expliquem la normativa i el
funcionament del servei. Si la part sol·licitant vol seguir amb el procediment, passem a
convidar a la part sol·licitada per escoltar la seva versió sobre la situació i igualment li
expliquem també la normativa i funcionament del servei. Una vegada les dues parts
accepten participar de la mediació iniciem les sessions conjuntes que calguin,que van
entre una i sis trobades depenen del tipus de conﬂicte.
Altre via d'accés és de forma directe a Mediació, mitjançant trucada o correu electrònic
directament al servei o també mitjançant la derivació d'altres serveis del propi
Ajuntament (Serveis Socials, Policia Local, Urbanisme, OMIC, habitatge..etc), altres
administracions (jutjats, Mossos d'esquadra ,Benestar Social..etc ), entitats i organismes
públics i privats (La Cambra de la propietat, Associacions de Veïns, Administradors de
ﬁnques etc ).
La força que tenim com a Servei de Mediació, és el fet de ser un servei propi de
l'Ajuntament de Cerdanyola i això, dona una seguretat i una conﬁança al ciutadà perquè
no és un element estrany, és un servei del consistori que t'emplaça i t'ofereix ajuda per tal
de solucionar un conﬂicte en el qual en formes part. Ha de quedar clar però que el conﬂicte
és entre ciutadans, mai entre l´Ajuntament i el ciutadà.
Cent anys al servei dels propietaris
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La mediació és un element molt present en cultures anglosaxones. Creus que la gent
encara és una eina de resolució de conﬂictes que desconeix força a casa nostra?
Últimament la mediació ha patit un 'boom' i ha fet un creixement bastant exponencial,
tot i aquesta millora, la resposta seria aﬁrmativa, la gent és força reticent perquè estem
massa acostumats al fet que ens manin i ens diguin el que hem de fer, i no pas a assumir
nosaltres el nostre rol i implicar-nos en la resolució del nostre conﬂicte, i per tant,
esperem que un altre, una tercera persona, en aquest cas el jutge doncs resolgui i ens
doni la solució màgica, que malauradament quan es va a judici sempre pensem que ens
acabaran donant la raó i després passa que es compliquen les coses.
Una situació que es produeix sobretot, és perquè la gent no està acostumada a
argumentar, defensar i discutir, però sí que cada vegada anem fent passes endavant en
aquest sentit, i que nosaltres com a Servei de Mediació intentem promoure i de fet ho
treballem des de les escoles i instituts on també fem tallers i xerrades perquè des de la
base vagin pujant amb aquesta cultura de pau i de mediació.

La judicialització constant de molts conﬂictes del dia a dia i l'embús als jutjats, podrien
tenir una resposta més eﬁcaç amb una aposta clara pels serveis de mediació per part
dels organismes públics?
Òbviament un dels punts forts de la mediació és la seva rapidesa i conﬁdencialitat en la
resposta respecte a la petició, i això la gent ho agraeix molt, perquè si vas als jutjats a
interposar una denúncia, potser ﬁns d'aquí a sis mesos no tornes a tenir-ne notícia del
teu cas, i potser tarda dos o tres anys a sortir el judici, en canvi en mediació donem hora
d'una setmana per l'altra, i com a molt en quinze dies i a partir d'aquí ja s'inicia el
procediment si les dues parts volen formar part del procés per tal de trobar una solució,
i com a màxim es pot allargar un mes o mes i mig, en casos una mica més complexos, no
va més enllà. A més les persones passaran a ser els protagonistes principals en el
conﬂicte i en la seva resolució des de l´inici ﬁns al ﬁnal del procés.
Cent anys al servei dels propietaris
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Pel que fa a l'àmbit de l'habitatge. Quina �pologia de casos us arriben a la vostra oﬁcina?
I quines són les problemà�ques més habituals?
En habitatge sobretot temes de comunitats de veïns, on el més habitual són les molèsties
per sorolls, els impagaments d'un dels veïns a les quotes d'escala, algun desperfecte
tipus humitats que afecten el veí de sota o el fet d'instal•lar o no ascensors en
construccions antigues on hi ha un percentatge de veïns d'avançada edat i en volen
millorar l'accessibilitat i una altra de gent jove que no ho veuen imprescindible, ja que els
incrementa força la inversió que han fet per adquirir aquesta ﬁnca.
Entens la col·laboració publicoprivada com la que es produeix entre Ajuntament de
Cerdanyola i Cambra de la Propietat Urbana com una bona eina de futur per resoldre
conﬂictes latents a la societat?
Sí.Qualsevol recurs que s'ofereixi al ciutadà ja vingui del públic o del privat conjuntament
per poder-li donar més respostes i solucions és una millora. Ara durant la pandèmia hem
continuat treballant plegats, bé ja sigui, via telefònica o en línia, i sense cap tipus de
problema. Tot i que, evidentment, els efectes s'han notat, perquè la Covid-19 no ens ha
permès fer el cara a cara que en mediació és molt important, i això ens ha generat més
feines de trucades, més correus electrònics, i més gestions per un costat i altre, però no
obstant s'ha pogut fer i això és d'agrair.

En aquest sen�t, fa anys que has generat una sinergia de treball amb l'advocada de la
Cambra, Maria Dolors Casagran. Què us porta a cercar l'assessorament i 'feedback' per
part dels professionals de la nostra en�tat?
Personalment, penso que és important i necessari el fet de poder comptar amb
professionals com la Dolors, en temes legalistes en els que jo com a mediador, malgrat
que hi ha aspectes que per experiència els conec i sé com abordar no puc intervenir des
del dret, perquè llavors m'estic posicionant. Si imposo a la norma, afavoriré a una part
o l'altra i això no és correcte com a mediador, doncs no seria imparcial.
I en aquest sentit, el que fem amb vosaltres, i d'altres serveis és adreçar-los a
assessorar-se del que diu la llei sobre això, i un cop les parts tenen el marc legal clar
llavors poden dialogar i negociar amb igualtat de condicions. El mediador no ha
intervingut i no ha estat qui ha dit res al respecte de qui té o no la raó, això ho facilita
aquesta imparcialitat i neutralitat amb la que hem d'actuar. I per altre costat, la
derivació inversa, aquells casos que des de la Cambra i altres derivadors, veieu que és
més senzill poder-ho resoldre amistosament i dialogant entre les parts que no pas per la
via judicial.
Cent anys al servei dels propietaris
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Quins arguments li donaries perquè apostés per la mediació a algú que té un conﬂicte
obert amb una altra persona i té intenció de portar-lo davant la jus�cia?
No hi tens res a perdre. Com a molt perdràs una estona on podràs escoltar la versió de
l'altra persona i podràs exposar la teva versió, que moltes vegades davant la via judicial
un no pot ni parlar, perquè el que ho fa és el teu advocat, i el client es limita a contestar
les seves preguntes que et fa el jutge i no pots expressar tots aquells sentiments o
emocions que fan que estiguis enfadat amb l'altra part.
A mediació, hi ha aquest espai, on malgrat que no arribis a un acord podràs almenys
sentir i entendre que és el que pensa l'altre i podràs expressar que sents tu i que penses,
i amb independència que arribis o no a un acord el fet d'assentar-te amb l'altra ja fa que
canviïs la versió, i potser aquell fet a la llarga no acabarà anant al jutjat malgrat que no
hagis resolt el conﬂicte en la mediació, perquè tu hauràs ﬁltrat que aquella persona
tenia el seu perquè de la seva discrepància amb tu.
Si vas a la via judicial, moltes vegades surts del jutjat i no està content ni la part A ni
tampoc la part B, perquè la sentència que ha dictat el jutge no afavoreix a cap de les
dues parts, i les perjudica per igual i t'has gastat uns diners, en canvi, la via de la
mediació l'objectiu màxim és el ‘Win&Win', per tant que les dues parts surtin guanyant,
I això és un gran avantatge, perquè cadascú té la seva raó, i cal posar els punts en comú
perquè surtin totes dues parts contentes.

Quin percentatge dels temes conﬂic�us que treballeu al Servei de Mediació a
l'Ajuntament de Cerdanyola acaben amb una resolució posi�va?
Si deﬁnim resolució positiva, que arribin a acords, estaríem en un percentatge d' entre un
60-70% del total, però per mi la resolució positiva és que s'asseguin a parlar, encara que
no arribin a acords, si hem aconseguit asseure'ls a una taula i han parlat, el tema se
suavitza. Quan després fem seguiment d'un conﬂicte que no s'ha acabat de resoldre, tot
i que davant de l'altra no reconeixes que estàs molestant, si ho has entès varies el teu
comportament, encara que no hagis volgut reconèixer ni acordar que baixaràs el volum
de la televisió de casa.
T'agradaria afegir quelcom més?
Encantat amb el tracte rebut i la relació professional amb la Cambra, que des de sempre
hi ha hagut bona entesa, i tant de bo, puguem continuar col•laborant com hem fet ﬁns
ara. Desitjo que la tasca que vàrem iniciar l'any 2007 pugui seguir essent d'ajuda per a
tots aquells ciutadans i ciutadanes que ens necessitin per resoldre qualsevol conﬂicte
obert al seu dia a dia.

Cent anys al servei dels propietaris
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7. ACTUALITAT - Eleccions 14 F - I ara què?

Eleccions Parlament Catalunya 14F

I ara què?

El passat 14 de febrer es varen celebrar les eleccions al Parlament per tal d'escollir els
135 diputats que seran presents al nou hemicicle, quines persones seran escollides per
formar part del nou govern, i que alhora escolliran el 136è president de la Generalitat de
Catalunya, tot això un cop els par�ts facin servir dels resultats electorals que determina
la ciutadania exercint el seu dret democrà�c de vot, per establir les majories necessàries
per �rar endavant la seva acció de govern.
Uns comicis marcats de manera evident per la pandèmia de la Covid-19, en primer
moment pels mesos d'incertesa en la viabilitat o no de la celebració dels comicis, amb
recursos al TSJC inclosos, i d'altra banda l'afectació en la par�cipació que ha caigut ﬁns
a un 53,42% més de vint-i-cinc punts respecte a les eleccions anteriors de l'any 2017, i
situant-se en xifres de l'any 92.
La jornada electoral, tot i les especulacions prèvies i la por medià�ca dels darrers dies va
transcórrer, també provocada per una par�cipació moderada, dintre d'una normalitat
absoluta, només amb algunes cues en les habituals hores de més aﬂuència als col•legis
electorals, i cal destacar que les indicacions i l'opera�u preparat, per donar resposta a
les necessitats provocades per les mesures higièniques i de distanciament social, varen
funcionar de manera correcta.
Cent anys al servei dels propietaris
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8. ACTUALITAT - Eleccions 14F - I ara què?
El PSC i ERC empaten a escons com a forces més votades

Els resultats de les darreres eleccions de febrer deixen en primer lloc un empat gairebé
tècnic entre el PSC encapçalat per Salvador Illa i l'Esquerra Republicana de Pere
Aragonés, amb el mateix nombre d'escons (33), tot i que els socialistes varen ser la força
amb més números de vots favorables. En tercer lloc, a molt poca distància Junts que va
quedar-se a només un escó (32) de les dues forces més votades.
D'altra banda, va entrar amb força al Parlament la formació de VOX, que de no tenir
representació al Parlament ha passat a conver�r-se en el quart par�t amb més escons.
Bons resultats també els que ha �ngut la formació de l'esquerra rupturista CUP-G que va
millorar resultats respecte a les eleccions de l'any 2017 i va guanyar ﬁns a 5 escons,
passant de quatre a nou diputats. Per la seva banda EnComú-Podem va igualar la
representació dels darrers quatre anys i va quedar-se en els vuit representants que tenia
ﬁns a les darreres eleccions de febrer.

(33)

(33)

(32)

(11)

(9)

(8)

(6)

(3)

Per úl�m, qui va sofrir la caiguda més gran pel que fa al nombre d'escons i representació
parlamentària va ser el par�t taronja, Ciutadans, que va pa�r una caiguda de ﬁns a 30
escons, passant de ser el par�t més votat l'any 2017 i amb una representació de 36
diputats al Parlament a només sis, que seran els que �ndrà el nou hemicicle. I per úl�m,
el Par�t Popular, que va perdre un escó respecte a les anteriors eleccions, de 4 a 3, fet
que suposa que no puguin disposar de grup parlamentari propi els pròxims quatre anys,
sempre que cap altra formació amb representació els cedeixi un escó per tal de fer-ho
possible.
Dos candidats al debat d'inves�dura?
Les darreres setmanes, d'ençà de les eleccions, ens trobem en plenes negociacions
entre els diferents par�ts per tal d'establir una majoria suﬁcient que perme� �rar
endavant l'acció de govern, o com a mínim, que giri la roda que perme� arrencar la nova
legislatura pels pròxims quatre anys. En aquest sen�t, segons van comentar els mateixos
líders socialista i republicà durant la nit electoral, totes dues formacions tenen intenció
de presentar-se al debat d'inves�dura, pendent a hores d’ara, de saber amb quins
suports. Mentre que els socialistes de Salvador Illa sembla que, en un primer moment,
només �ndrien tancat el vot favorable d'EnComú-Podem, l'altre par�t que té intenció de
presentar candidatura a presidir la Generalitat de Catalunya, el par�t de Pere Aragonés,
aposta, en un inici, per un govern amb forces d'esquerres, com la CUP-G, i els comuns,
tot i que per fer un govern d'àmplia majoria, com han fet públic en diferents aparicions
públiques, haurà de cercar el suport de l'altra par�t de caràcter sobiranista, Junts x
Catalunya, fet que suposaria reeditar el govern dels darrers quatre anys.
Sigui quin sigui ﬁnalment el desenllaç, des de la Cambra desitgem els màxims encerts en
la ges�ó al nou President i govern escollits, i ens posarem, des del primer moment, a la
seva diposició per ajudar en tot allò que es�gui a les nostres mans per donar certesa i
respostes a la ciutadania en els temps que vindran que sembla no seran fàcils.
Cent anys al servei dels propietaris

9. ACTUALITAT - Trobada amb l’Alcalde de Granollers, Sr. Josep Mayoral

INFOCAMBRA

El passat 11 de febrer una representació de la Cambra encapçalada pel nostre president,
el Sr. Antoni Quintana, el secretari de l'en�tat, Jaume Torras, i l'adjunt a direcció, Miquel
Àngel Vicente van ser rebuts per l’Il·lm. alcalde de Granollers, el Sr. Josep Mayoral i
An�gas al mateix consistori granollerí, en un acte que volia ser la nostra presentació
formal davant la màxima ins�tució de la ciutat que ens acull des de fa gairebé un any
(C/Girona núm. 56), i que les diﬁcultats derivades de la pandèmia de la Covid-19 ens
havia fet impossible aquesta visita amb anterioritat.
Durant la trobada de més d'una hora, ambdues parts varen mostrar molt bona sintonia,
i mentre que l'alcalde de Granollers ens va fer un resum de la situació que viu la ciutat
provocada arran de la pandèmia que ens afecta des de fa més d'un any, i com s'està
treballant des del consistori, en paraules d'ell mateix: "estem treballant per no deixar
ningú enrere, però sobretot amb mirada llarga i saber que per a la recuperació que
haurem d'afrontar tothom hi serà necessari, en�tats, organismes públics, comunitats de
propietaris, el sector cultural, i també els veïns caldrà que s'impliquin".
D'altra banda, el president de Cambra, Antoni Quintana, va obsequiar el batlle de
Granollers amb un llibre de fotograﬁes històriques i ar�s�ques de la ciutat de Sabadell, i
va voler destacar que: "treballem pels mitjans i pe�ts propietaris i vàrem apostar per
venir aquí perquè entenem que és una ciutat i comarca, el Vallès Oriental, amb molt de
recorregut i futur, i per posar a disposició de la ciutadania els nostres coneixements i
experiència en l'àmbit de l'habitatge”.
+info: Entrevista a l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, a l’INFOCAMBRA Nº9 - Març 2021
Cent anys al servei dels propietaris

ACTUALITAT - Trobada amb l’Alcalde de Granollers, Sr. Josep Mayoral / Fem Ciutat

INFOCAMBRA

Presentem propostes de col·laboració
L'acte però a més de servir per posar-nos al dia de la situació de la ciutat per part de
l'alcalde, i de manifestar la nostra voluntat de treballar pel creixement i benestar dels
veïns de Granollers, també venia acompanyada per un document de treball, amb tres
punts diferenciats, que des de la Cambra havíem enviat amb anterioritat a l'alcalde, per
intentar explorar vies de col·laboració amb l'Ajuntament apostant tal com hem fet a
Sabadell i Cerdanyola, localitats amb presència d'oﬁcines de la nostra en�tat, una
vegada més pel treball en comú dels sectors publicoprivats per intentar donar certesa i
respostes a totes aquelles persones que així ho vulguin.

Un document de treball que aposta en primer lloc per establir un conveni de
col·laboració, entre Cambra i Ajuntament de Granollers, per tal d'assessorar de manera
totalment gratuïta, una primera visita, amb tots aquells veïns/es que ens arribin derivats
dels Serveis Socials o Granollers Habitatge. Una segona proposta centrada més en la
situació d'indefensió de molts ciutadans respecte a les ocupacions, cada vegada més
presents a les nostres ciutats, i a qui oferim un assessorament com fer front des de
l'àmbit jurídic per tal de trobar una sor�da favorable o el menys lesiu possible. I per
úl�m una proposta, la d'establir una Taula d'Habitatge, que en el cas de Granollers ja
existeix, des de fa temps, i que va servir perquè l'alcalde, ens obrís la porta a
par�cipar-hi per tal d'aportar-hi la nostra experiència en aquest àmbit.

L’Ajuntament de Sabadell i la Fundació
Impulsa signen un conveni de col·laboració
que permetrà a 20 joves en situacions
socioeconòmiques
vulnerables
iniciar
estudis de formació professional. Les Beques
Impulsa compten amb el recolzament
econòmic de nombroses empreses i del
teixit empresarial català i tenen com a
objec�u promoure la igualtat d’oportunitats
per a tots els i les joves tant a nivell
professional com a nivell de creixement
personal.

El Mercat de Serraperera i el Mercat de Les
Fontetes segueixen adaptant-se als nous
temps. La pandèmia provocada per la
COVID-19 ha fet canviar els hàbits de gran
part de la població que ha incrementat les
compres online. Des dels mercats municipals
es vol facilitar comprar als seus establiments
sense la necessitat de fer-ho de forma
presencial i cada mercat ha posat en marxa
un web. Posen també a disposició de la seva
clientela el repar�ment a domicili i s’han
sumat a la inicia�va 'Too Good To Go'
Cent anys al servei dels propietaris

11. ACTUALITAT - No�cies breus del món de la propietat i l’habitatge

INFOCAMBRA

El govern espanyol preveu ampliar l’oferta d’habitatge
públic en 24.000 nous immobles el propers quatre anys
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va presentar la setmana passada un
nou paquet de polí�ques per intentar donar resposta a la manca d'habitatge de lloguer
assequible. La mesura més destacable és la cessió de terrenys a diferents constructores
perquè, a localitats amb evidents manques d'oferta de pisos de lloguer, i per tant amb
mercat tens d'habitatge, es construeixin ﬁns a 24.000 nous immobles en els tres anys
que resten de legislatura. La xifra situarà el percentatge d'habitatge social en un 2,6% a
tot l'estat espanyol, dada que suposa al voltant de mig milió de pisos de caràcter social,
molt lluny però de la majoria de països del nostre entorn. A més, Sánchez va comunicar
que també s’incrementarà la cessió de diferents habitatges per part del SAREB per
poder oferir una resposta habitacional a les gent amb greus problemes d’exclusió social.

Podemos demana que els propietaris siguin qui
facin el pagament dels honoraris immobiliaris
En el marc de les negociacions sobre habitatge entre els dos par�ts que formen el
govern espanyol de coalició entre PSOE i Podemos, la formació lila que encapçala Pablo
Iglesias ha posat sobre la taula la necessitat que sigui la part arrendadora o venedora i
no els llogaters o compradors els que hagin d'assumir les costes dels futurs lloguers i
compravendes. Per tant, el que planteja el par�t lila és que els honoraris que cobren les
agències immobiliàries per tal de fer la seva feina sigui a càrrec dels propietaris, mesura
que fa temps reclamen tant el Sindicat de Llogaters i les organitzacions de consumidors,
que apunten que aquest �pus de transaccions, que poden ser d'una mensualitat de
lloguer o del 10% del total en el casos dels contractes de lloguer, i que poden variar en
diferents percentatges en situacions de compravenda.

L’Agència Catalana de Consum obre expedient a cinc
portals immobiliaris per l’índex de preus de lloguer
L'Agència Catalana del Consum de Catalunya ha obert expedient sancionador a cinc
portals immobiliaris (Fotocasa, Habitaclia, Idealista, Pisos.com i YaEncontre) per no
incloure als seus anuncis a internet l'índex de referència de preus, tal com obliga el
Decret Llei del Parlament de Catalunya aplicable des del 22 de setembre, que cercava
segons els par�ts que van votar-hi a favor fos una eina per la contenció del preu del
lloguer, a zones amb una evident tensió en el mercat d'habitatge assequible. Segons ha
dit l'organisme públic el procés de revisió dels portals es troba en fase inicial, i que
s'enfronten a possibles futures sancions que, tenint en compte el règim sancionador
establert amb l'aprovació de la nova regulació, podrien arribar ﬁns a 10.000 euros. Un
cop s'hagin revisat els casos de manera individualitzada, si s'acaba decidint aplicar la
sanció, els diferents afectats poden recórrer a la via administra�va o inclús la judicial, fet
que prorrogaria la situació durant força temps.
Cent anys al servei dels propietaris

12. ACTUALITAT - El TC adment a tràmit el recurs de la Llei 11/2020 del 18 de setembre

INFOCAMBRA

Aclariment sobre l’admissió a tràmit del recurs al TC
contra la regulació de preus de lloguer d’habitatge
El Tribunal Cons�tucional va admetre a tràmit el recurs d'incons�tucionalitat promogut
per més de 50 diputats del Grup Parlamentari Popular al Congrés dels Diputats, referent a
diversos preceptes de la Llei 11/2020, de 18 de setembre, que limita els preus de lloguer
d'habitatges.
Segons la Providència publicada el passat dia 26 de gener de 2021, el TC va admetre a
tràmit el recurs en relació amb els ar�cles 2, 3.2, 3.3, 3.4, 6, 7.1, 15.1, 16.2 i 18, i també
les disposicions addicionals primera i quarta, entenent que poden haver-hi vulneracions
dels ar�cles 9.3, 10.1, 25, 33 i 149.1 apartats 1, 6, 8 i 18 de la Cons�tució.
El Tribunal, segons nota de premsa de 28 de gener de 2021, ha donat trasllat de la
demanda i dels documents presentats al Congrés dels Diputats, al Senat i al Govern
central, i també al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat, perquè puguin
formular les al·legacions que puguin es�mar oportunes en el termini de quinze dies.
Consell de Garan�es Estatutàries: les mancances del Decret Llei del Parlament
No pot de cap manera sorprendre aquesta decisió, ja que cal recordar que el Consell de
Garan�es Estatutàries ja va emetre un dictamen (DICTAMEN 7/2020, de 5 d'agost, sobre
la Proposició de llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els
contractes d'arrendament d'habitatge) on a les conclusions del document, per unanimitat
dels seus membres, s'enumeraven diverses vulneracions tant de la Cons�tució Espanyola
com de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya en l'ar�culat de la regulació plantejada,
especialment pel que fa a la competència estatal sobre les bases de les obligacions
contractuals.

Arran d'alguna altra recent sentència del TC, que fa referència a la incons�tucionalitat
d'alguns ar�cles del Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per
millorar l'accés a l'habitatge, hem detectat certa confusió entre el sector i creiem que és
important remarcar que LA LLEI DE REGULACIÓ DE PREUS DE LLOGUER CONTINUA
PLENAMENT VIGENT a dia d'avui i mentre no es produeixi cap sentència del Tribunal,
mo�u pel qual recomanem com sempre adequar els contractes de lloguer a la regulació
encara vigent, si bé caldrà seguir amb molta atenció tot el procés per veure si ﬁnalment
aquesta regulació pateix alguna modiﬁcació en el seu con�ngut degut a possibles defectes
d'incons�tucionalitat.
Us man�ndrem informats si hi ha novetats al respecte, però si necessiteu més informació
no dubteu a contactar amb els professionals de la Cambra per tal de saber-ne més detalls.
Cent anys al servei dels propietaris

13. ACTUALITAT - El CES ens convida a la Nova Creu Alta

INFOCAMBRA

El Centre d’Esports Sabadell ens convida a ser presents
al ‘Temple’ a un par�t de la Lliga SmartBank

El Centre d'Esports Sabadell ens va convidar a una representació de la Cambra a
presenciar en directe el primer par�t de la Lliga SmartBank del mes de febrer al
'Temple' davant el CD Logroñes. Un autèn�c privilegi els moments viscuts, donades les
restriccions provocades per la Covid-19, de manera conjunta amb els màxims
representants del club, encapçalats pel seu president, el Sr. Esteve Calzada, amb qui
vàrem poder compar�r uns instants i poder agrair-li, en primera persona, la invitació
rebuda per part dels arlequinats.
En termes espor�us, com gairebé tota la temporada va faltar punteria, l'equip
d'Antonio Hidalgo va ser més dominador durant la primera part, sobretot amb una
ocasió molt clara, un ràpid contraatac conduït per tota la davantera arlequinada que
va deixar Stoitxkov davant el porter i aquest de manera incomprensible va xutar creuat
quan els pocs presents a l'estadi ja cantaven el primer gol arlequinat. A la segona part,
el par�t es va igualar força, i l'esforç de l'equip va passar factura als arlequinats, això
va permetre als blancs i vermells disposar d'un parell de bones ocasions, inclòs un pal
a la porteria d'Ian Mackay, que per sort no va reeixir, i per tant, el Sabadell va poder
treure un valuós punt per aconseguir l'objec�u ﬁnal, la permanència a Segona Divisió
Recollim el nostre carnet de soci
Durant la mitja part, a més, vàrem poder recollir el carnet de soci de la Cambra, de
mans de la direc�va del Centre d'Esports Sabadell, fet que ens honora i que volem es
vegi com una contribució a la nostra voluntat de potenciar totes aquelles en�tats i
persones que pres�gien el nom de la ciutat. En el cas del Sabadell, vam sumar-nos a la
campanya #5000arlequinats i #OrgullArlequinat per donar suport als arlequinats en la
seva tornada al futbol professional, sobretot en un any que l'aﬁció sempre tan ﬁdel i
incondicional no ha pogut estar al costat del seu club i equip, per culpa de la pandèmia
de la Covid-19.
Cent anys al servei dels propietaris

