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INTRODUCCIÓ 
 

El dimecres dia 28 d’abril de 2010 va tenir lloc el taller de propostes amb tècnics i 

tècniques municipals de diferents àrees de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. El 

debat es va realitzar en el marc del procés de participació per a la redacció del Pla 

Local d’Habitatge del municipi, en la seva fase de propostes. L’assessorament tècnic, la 

dinamització del debat i la redacció del present informe de resultats han anat a càrrec 

de l’equip d’E1DOS Dinamització Social. 

 

Els objectius de la sessió eren donar a conèixer els objectius i estratègies que proposa 

el document tècnic d’Avanç del Pla Local d’Habitatge, reflexionar sobre l’adequació de 

les estratègies presentades i proposar-ne possibles de noves,  necessàries per millorar 

la situació de l’habitatge a Vilafranca.   

 

Al principi de la sessió l’equip redactor va presentar els objectius del pla i les 

estratègies plantejades per assolir-los. Seguidament, es va explicar la dinàmica de 

treball per debatre els objectius i 

estratègies plantejats. Per a dur a terme 

el debat es van organitzar 3 taules, on hi 

havia simultàniament 6 persones. De 

forma aleatòria, a cada persona se li 

proposà participar en 2 taules diferents 

durant un temps determinat. Finalment, 

cada grup va exposar les idees que 

consideraven prioritàries al plenari final. 
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CONTINGUTS RESULTAT DEL DEBAT 
 

1. CONJUNT D’APORTACIONS ALS OBJECTIUS I ESTRATÈGIES. 
 

A continuació, es presenta la proposta d’objectius i estratègies del PLH presentades per 

l’equip redactor (emmarcades en gris), amb les aportacions de les diferents taules de 

debat, comentaris i matisos que hi fan referència.  

 

Al final de cada apartat s’expliquen noves estratègies que els i les participants van 

proposar per a complementar respecte l’objectiu concret.  

 

L’últim apartat planteja noves línies d’acció o nous objectius a incloure al PLH. 

 

A. Fomentar la rehabilitació 

≈ L’objectiu ha de ser tant potenciar la incorporació de pisos al mercat de 

lloguer o compra, com que es rehabiliti com a primer habitatge; no només 

que l’habitatge entri a la borsa de l’OLH. (Taula C) 

 

1. Ampliar i reforçar  el Programa de Rehabilitació que porta a terme l’Oficina 

Local d’Habitatge. Donar impuls a les actuacions de rehabilitació assessorant sobre els 

projectes, la gestió i les solucions tècniques als diferents agents: propietaris o 

arrendataris d’habitatges a rehabilitar, tècnics (arquitectes, aparelladors), empreses 

constructores, i demandants d’habitatge. Fer un seguiment de les actuacions. 

 

� Oferir un seguiment i assessorament integral i personalitzat (simplifiquem 

informació) per a la rehabilitació. (Taula C) 

 Informar sobre: 

≈ Quins ajuts econòmics existeixen. 

≈ Quin és el procediment (de vegades volen obtenir un ajut, però han 

demanat la llicència d’obres abans d’obtenir-lo...), com s’ha de fer el 

projecte... 

≈ Quins professionals necessitaran:  Crear una borsa de professionals 

tècnics (lampistes, paletes, arquitectes, etc.). Els professionals 
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s’apunten lliurament a aquesta borsa, oferint els seus serveis i 

l’ajuntament s’encarrega de gestionar els llistats. 

≈ Fer difusió d’aquest servei als propietaris.  

 

� Informar sobre el servei de mediació, resolució de conflictes i convivència 

veïnal de l’Oficina tècnica de Ciutadania (treball amb pisos sobreocupats...). 

(Taula C) 

 

2. Ampliar la tasca rehabilitadora de l’Oficina per habitatges socials o privats. 

Buscar mecanismes per interessar les persones propietàries d’habitatges que cal 

rehabilitar (incentius fiscals, divulgació, etc…) Cal innovar en criteris de rehabilitació 

per reduir costos, però mantenint la qualitat.  

 

3. Rehabilitar preferentment el Centre Vila i entorn del carrer Sant Pere, per 

intentar aturar processos de “fuga” dels seus habitants cap a altres barris de 

Vilafranca. Cal dinamitzar el barri com a zona d’oci, cultural i associativa.  

 

� Cal rehabilitar el Centre de la Vila i l’entorn del carrer Sant Pere, però no només 

aquest àmbit, també altres com per exemple els polígons d’ADIGSA de 

l’Espirall. (Taula A) 

≈ Es voldria que la rehabilitació fos ampliable a altres zones. Cal tenir una 

visió global de Vilafranca i homogeneïtzar la qualitat del parc 

immobiliari. Es comenta que el PLH ja preveu que es pugui rehabilitar a 

tota la ciutat, però que el Centre Vila i Sant Pere són prioritaris perquè 

la diagnosi indica que s’estan despoblant.  

 

4. Redefinir la dimensió i característiques dels habitatges. Una part significativa 

han de ser primers habitatges destinats a joves que s’emancipen (per 1 o 2 persones), 

tipus loft o similar.  

 

Noves estratègies:  

5. Realitzar una campanya de difusió i informació,  tant sobre l’Oficina Local 

d’Habitatge com sobre el procediment per a la rehabilitació d’habitatges, a la població 

en general.  
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B. Generar habitatge destinat a polítiques socials  

 

1. Aprofitar el parc d’habitatges existent abans que construir nous habitatges.  

 

2. Investigar amb més detall qui controla l’oferta d’habitatges nous en venda 

(bancs, caixes, promotors, …). Proposar als propietaris fórmules per convertir en 

habitatge social part d’aquesta oferta. 

 

3. Quantificar les promocions de renovació del teixit urbà (aquelles que contenen 

habitatge protegit) amb possibilitats reals de desenvolupar-se en aquest període del 

PLH 2010-2015.  

Per exemple, es preveu que en aquests 6 anys es desenvolupin les Unitats d’Actuació 5a 

i 6 (entrada est de Vilafranca, al costat de la via fèrria), que comportaran la construcció 

de 144 habitatges de protecció.  

 

* No s’ha fet cap comentari respecte aquest objectiu 

 

C. Potenciar el lloguer dels habitatges buits  

 

1. Proposar incentius fiscals als habitatges que s’incorporin al programa de 

rehabilitació d’habitatges i cessió d’ús amb finalitat social. 

 

� Donar incentius per a fomentar que es posin pisos buits a lloguer, no  

exclusivament per entrar a la borsa de l’OLH, sinó en general. (Taula A) 
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2. Donar a conèixer als propietaris les avantatges i subvencions que poden gaudir 

i facilitar-los-en la tramitació, per tal de fer aflorar el parc buit d’habitatges.  

 

� Capacitar els professionals per a fer campanyes d’informació sobre la cobertura 

que poden tenir els propietaris. (Taula A) 

≈ Cal fer-ho tipus “comercial”, “captar” propietaris com ho faria una 

immobiliària.  Professionalitzar el personal de l’OLH amb tècniques de 

marketing.  

≈ Actualment s’informa molt bé els qui s’acosten  a l’OLH, però caldria 

anar més enllà: informar els qui ja no arriben a l’OLH perquè són 

reticents a llogar el pis.  

 

Noves estratègies:  

3. Donar confiança i seguretat als propietaris de pisos de lloguer.  

 

� Generar confiança al propietari per al lloguer, a través d’un bon assessorament, 

donar-li seguretat. (Taula C) 

 

� Ampliar i millorar els mecanismes (marc legal) de garantia perquè els 

propietaris puguin reclamar  en cas que es deixin els pisos de lloguer en mal 

estat. (Taula A) 

≈ Per exemple, aquells llogaters que deixin malament els pisos, no puguin 

accedir a pisos d’habitatge social. S’està fent actualment en alguns 

països. 

 

� Assegurar el propietari respecte impagaments de lloguer, desperfectes (que si 

es destrueix el seu habitatge, el rebrà tal i com l’ha entregat). A més penalitzar 

qui no paga i destrossa habitatges. (Taula C) 

 

� Difondre el nou marc legal en matèria d’habitatge, a través de cursos i xerrades 

d’informació, tant als propietaris com a la població en general (principalment 

des de la vessant de les garanties per propietaris i llogaters). (Taula A) 
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� Cursos de formació per a conscienciar, i acabar amb falsos mites o creences 

dels propietaris a l’hora de llogar pisos als immigrants. (Taula A) 

 

4. “Negociar” de forma personalitzada les condicions amb els propietaris que 

entren a la borsa (no només informar) (Taula A) 

≈ Al plenari s’informa que des de l’OLH ja es fa: es dóna tota la informació 

al propietari, es fa una visita a l’habitatge, se’n fa un inventari, es valora 

el pis i es negocia el preu. Es fa una negociació a la baixa, perquè el preu 

ha d’estar per sota el preu de mercat, per entrar a preu de mercat hi ha 

els APIS. 

 

5. Sensibilitzar i promoure altres formes d’accés a l’habitatge alternatius a la 

compra: 

� Treballar per la sensibilització de la societat i els propietaris, més enllà de donar 

incentius, vers la visió positiva d’alternatives a la compra, com el lloguer, 

compartir habitatge... (Taula B) 

 

� Legalitzar/regularitzar les situacions personals de lloguer d’habitacions o 

lloguer compartit. (Taula B) 

 

6. Fomentar la borsa local d’habitatge, que és un regulador previ al lloguer 

regulador del preu de mercat del lloguer a Vilafranca. (Taula B) 

≈ Al plenari final, es comenta que potser caldria fer convenis amb els APIS 

per al foment del lloguer.  

 

D. Construir habitatge dotacional  

≈ Es valora que construir habitatge dotacional és una despesa immensa que 

potser l’ajuntament no pot assumir (Taula C); o que  manquen diners i recursos 

de gestió per crear-los(Taula B), tot i que se disposi de sòl.  

 

1. Destinar  terrenys per poder construir en un futur habitatge dotacional a fi de 

satisfer els requeriments temporals de col·lectius de persones amb necessitats 

d'assistència o d'emancipació i pocs recursos.  Analitzar quins serien els terrenys 

d’equipaments més adients per a acollir-ho. 
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2. Aprofitar les subvencions actuals per construir habitatges destinats a lloguer.  

 

Noves estratègies:  

3. Adquirir l’antiga caserna de la Guàrdia Civil, rehabilitar-la i fer-hi habitatge 

dotacional, habitatges petits. amb serveis comuns (menjador...) És sòl d’equipaments i 

permet aquest ús. (Taula C) 

 

� Al plenari, es comenta que és un aspecte supramunicipal: cal buscar 

col·laboracions. 

 

E. Allotjar població en risc d’exclusió social  

≈ Com a reflexió general d’aquest objectiu, es planteja que cal distingir les 

accions per fer front a situacions d’exclusió per situació sobrevinguda 

d’urgència (com el desnonament), que necessiten resposta immediata, de les 

situacions de risc social, que  impliquen accions educatives en el decurs d’un 

temps pel canvi. (Taula B) 

 

1. Augmentar les dotacions d’habitatge per a persones en risc d’exclusió: sense 

sostre, maltractaments familiars, ... 

 

� Augmentar l’oferta d’ Habitatge de Protecció Oficial: un percentatge hauria 

d’anar destinat a persones en risc d’exclusió social. (Taula C) 

 

� Formació, cursos i sensibilització a propietaris/es sobre la necessitat d’aquests 

pisos. (Taula A) 

 

2. Valorar la possibilitat d’habilitar un alberg públic o bé de recolzar i ampliar el 

de Càritas . 

 

� Alberg de titularitat municipal. Per a tota la població en risc (dones, nens…). 

Actualment només hi ha el de Càritas, que és una entitat privada...que “fa el 

què pot” amb els recursos que té. (Taula A) 
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� Alberg per a dones per a situacions d’urgència social. El de Càritas és sols per 

homes. (Taula C) 

 

3. Crear una col·laboració permanent entre les entitats privades que disposen 

d’habitatges temporals (Fundació Amàlia Soler, Càritas, Fundació Montserrat 

Junyent,....) i els serveis socials municipals.  

 

F. Allotjament adequat per a la població amb necessitats 

específiques  

 

1. Garantir que a les adjudicacions d’habitatge destinat a polítiques socials es 

destina una part a la població amb necessitats específiques (discapacitats físiques, 

psíquiques,...)  

 

� Incloure a joves, gent gran, etc. (Taula A) 

 

Noves estratègies: 

2. Facilitar la construcció d’ascensors, elevadors, muntacàrregues amb ajudes 

clares i assessorament, per poder adaptar els habitatges a situacions de vellesa i 

impediment. La població discapacitada física també adapta habitatge propi. (Taula C) 

 

ALTRES LÍNIES D’ACCIÓ  

 

� Mesures d’acompanyament, més enllà d’oferir habitatge, a 

través d’un treball transversal entre àrees.  

 

� Concebre el PLH de manera més “holística”, no parlem només d’oferir 

habitatge. Cal que s’acompanyi d’altres accions per possibilitar l’accés (per 

exemple joves: formació, ocupació...). (Taula B) 

 

� Estratègia i coordinació interdepartamental. Enfocament multilineal del tema 

de l’emancipació dels i les joves, tenint en compte la realitat diversa dels 

mateixos/es. (Taula B) 
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≈ En relació al col·lectiu de joves: 

o Estratègia 1: proximitat i dinamització específica. Universalització 

i comunicació. 

o Estratègia 2 “discursiva”: de l’autonomia a l’emancipació. 

Valorar-ho com a procés i tenir-ho en compte en relació a altres 

àmbits (formació/ educació més treball). 

 

� Atendre de forma integral els usuaris demandants de lloguer, des dels 

departaments dedicats a un col·lectiu de població específic (que facin de 

“filtre”, evitant que es col·lapsi l’OLH) (Taula C) 

≈ Altres departaments específicament dedicats a joves, gent gran i serveis 

socials, poden encaminar l’usuari/a a la solució més adequada al seu cas 

en el tema de l’habitatge, però també en relació a altres temes propis 

del col·lectiu. 

≈ Assessorar als joves per saber quines opinions tenen o volen canviar 

sobre l’emancipació. 

 

� Promoure la cohesió social, a través de les característiques 

de l’habitatge de cada barri (semblant entre barris, divers a 

cada barri). 

 

� Homogeneïtzar els diferents barris, pel què fa a població, a través de la 

diversificació del parc. (Taula B) 

≈ Una de les eines són els metres quadrats, per respondre a les 

necessitats de persones diferents. Els tipus de pisos marquen el “perfil” 

dels habitants, hi ha d’haver a tot arreu habitatge de tota mena, i això 

es pot fer des de l’ urbanisme.  

 

� Cal tenir una visió de conjunt de Vilafranca i homogeneïtzar la qualitat dels 

habitatges en els diferents barris. A través de les eines de planificació 

urbanística, es poden evitar desequilibris en la composició social dels barris 

(que es concentri la població més desfavorida en un barri, com l’Espirall). (Taula 

A) 
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� Donar resposta a la legislació vigent respecte violència 

masclista pel què fa al dret a l’habitatge.  

 

� El PLH ha de complir llei de violència masclista, que diu que les dones i les 

criatures han de tenir dret a un habitatge. Dins els habitatges socials, cal 

dedicar pisos a aquests col·lectius. (Taula A) 

 

� Donar resposta a la legislació vigent, per exemple llei de violència masclista. 

(Taula B) 

≈ La llei posa uns supòsits i unes respostes que s’han de donar, en el sentit 

d’habitatge dotacional, o de lloguer d’habitatge buit; no només quan cal 

donar resposta urgent a situacions específiques, sinó també després 

quan la persona torna a “la normalitat”. 

 

� Donada la situació econòmica actual, la previsió econòmica 

pel desenvolupament del PLH es veu prioritària. 

≈ S’apunta la necessitat de cercar els recursos (suport econòmic, tècnic) 

que poden oferir les administracions de nivell supralocal.  
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2. ESTRATÈGIES EN RELACIÓ A L’OLH 

Per dur a terme el desenvolupament i seguiment del pla. 

 

Taula A 
 

� Equip multidisciplinar per a l’Oficina Local d’Habitatge, amb suport transversal 

d’altres departaments de l’ajuntament. 

� Ampliar la plantilla de l’OLH en funció de l’objectiu que es prioritzi. 

� Coordinació amb departaments clau: Urbanisme, Serveis Socials i Gent Gran, 

Joventut, Foment i Ocupació, Ciutadania, Igualtat de gènere. 

 

Taula B 
 

Si l’OLH ha de ser l’eina principal del PLH de Vilafranca... 

� Cal transversalitat.  

� Cal dotació de recursos suficients. 

� Cal capacitat tècnica. 

 

Taula C 
 

� Potenciar, difondre i incentivar 

l’assessorament als propietaris 

per poder rehabilitar (cessió o 

privat) i assegurar l’oferta de 

lloguer. 

� Servei a les persones: hi ha la proposta que cada departament assessori 

inicialment a l’usuari/a (jove, gent gran, serveis socials) i seguidament es 

coordini amb el departament d’Habitatge per evitar que l’OLH es saturi.  

 

Al finalitzar el plenari es destaca per part de les persones participants a la sessió la 

importància d’aquestes darreres conclusions relacionades amb l’Oficina Local 

d’Habitatge: Com detallem la transversalitat tècnicament? Cal concretar-ho! I cal tenir 

en compte la globalitat. 
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3. APORTACIONS PER TAULA A LA PROPOSTA 
D’OBJECTIUS I ESTRATÈGIES. 

 

 

Taula A 

 

A . Fomentar la rehabilitació 
 

� Cal rehabilitar el Centre de la Vila i l’entorn del carrer Sant Pere, però  

també altres àmbits com per exemple els polígons d’ADIGSA de l’Espirall.  

≈ Es voldria que la rehabilitació fos ampliable a altres zones. Cal tenir una 

visió global de Vilafranca i homogeneïtzar la qualitat del parc 

immobiliari. Es comenta que el PLH ja preveu que es pugui rehabilitar a 

tota la ciutat, però que el Centre Vila i Sant Pere són prioritaris perquè 

la diagnosi indica que s’estan despoblant.  

 

C . Potenciar el lloguer dels habitatges buits 
 

� Donar incentius per a fomentar que es podin pisos buits a lloguer, no  

exclusivament per entrar a la borsa de l’OLH, sinó en general. 

 

� Ampliar i millorar els mecanismes (marc legal) de garantia perquè els 

propietaris puguin reclamar  en cas que es deixin els pisos de lloguer en mal 

estat.  

≈ Per exemple, aquells llogaters que deixin malament els pisos, no puguin 

accedir a pisos d’habitatge social. S’està fent actualment en alguns 

països. 

� Fer campanyes d’informació sobre la cobertura que poden tenir els propietaris.  

≈ Actualment s’informa molt bé els qui s’acosten  a l’OLH, però caldria 

anar més enllà: informar els qui no van a l’OLH perquè són reticents a 

llogar el pis.  

≈ Cal fer-ho tipus “comercial”, “captar” propietaris com ho faria una 

immobiliària.  Professionalitzar el personal de l’OLH amb tècniques de 

marketing.  
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� No només informar, sinó poder “negociar” de forma personalitzada les 

condicions amb els propietaris que entren a la borsa.  

≈ Al plenari s’informa que des de l’OLH ja es fa: es dóna tota la informació 

al propietari, es fa una visita a l’habitatge, se’n fa un inventari, es valora 

el pis i es negocia el preu. Es fa una negociació a la baixa, perquè el preu 

ha d’estar per sota el preu de mercat; per entrar a preu de mercat hi ha 

els APIS. 

 

� Difondre el nou marc legal en matèria d’habitatge, a través de cursos i xerrades 

d’informació, tant als propietaris com a al població en general (principalment 

des de la vessant de les garanties per propietaris i llogaters). 

 

� Cursos de formació per a conscienciar, i acabar amb falsos mites o creences 

dels propietaris a l’hora de llogar pisos a immigrants. 

 

E . Allotjar població en risc d’exclusió social 
 

� El PLH ha de complir la llei de violència masclista, que diu que les dones i les 

criatures han de tenir dret a un habitatge. Dins els habitatges socials, cal 

dedicar pisos a aquests col·lectius.  

 

� Cal tenir una visió de conjunt de Vilafranca i homogeneïtzar la qualitat dels 

habitatges en els diferents barris. A través de les eines de planificació 

urbanística, es poden evitar desequilibris en la composició social dels barris 

(que es concentri la població més desfavorida en un barri, com l’Espirall). 

 

� Formació, cursos i sensibilització a propietaris/es sobre la necessitat d’aquests 

pisos. 

 

� Alberg de titularitat municipal. Per a tota la població en risc (dones, nens…).  

≈ Actualment només hi ha el de Càritas, que és una entitat privada...que 

“fa el què pot” amb els recursos que té.  

 

F . Allotjament adequat per a la població amb necessitats específiques 
 

� Incloure-hi a joves, gent gran,etc.  
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Taula B 

 

C . Potenciar el lloguer dels habitatges buits 
 

� Treballar per la sensibilització de la societat i els propietaris, més enllà de donar 

incentius, vers la visió positiva d’alternatives a la compra, com el lloguer, 

compartir habitatge...  

� Legalitzar/regularitzar les situacions personals de lloguer d’habitacions o 

lloguer compartit. 

� Foment de la borsa d’habitatge, que és un regulador previ al lloguer (regulador 

del preu de mercat del lloguer a Vilafranca.  

≈ Es comenta que potser caldria fer convenis amb els APIS per al foment 

del lloguer.  

 

D . Construir habitatge dotacional 
 

� Donar resposta a la legislació vigent, 

per exemple llei de violència 

masclista.  

≈ La llei posa uns supòsits i 

unes respostes que s’han de 

donar, en el sentit 

d’habitatge dotacional o de 

lloguer d’habitatge buit; no 

només quan cal donar 

resposta urgent a situacions específiques, sinó també després quan la 

persona torna a “la normalitat”. 

 

� Manquen diners i recursos per a crear habitatge dotacional.  

≈ És complicat edificar-lo, l’ajuntament disposa de sòl però potser no té 

els recursos o les eines de gestió necessàries per poder-ho fer. 

≈  En general es planteja: com l’ajuntament finança les accions 

contemplades en el PLH? 
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E. Allotjar població en risc d’exclusió social 
 

� Distingir les accions per fer front a situacions d’exclusió per situació 

sobrevinguda d’urgència (com el desnonament), que necessiten resposta 

immediata, de les situacions de risc social, que  impliquen accions educatives 

en el decurs d’un temps pel canvi.  

 

Altres: 

� Concebre el PLH de manera més “holística”, no parlem només d’oferir 

habitatge. Cal que s’acompanyi d’altres accions per possibilitar accés (per 

exemple a joves: formació, ocupació...). 

� Estratègia i coordinació interdepartamental. Enfocament multilineal de 

l’emancipació dels i les joves, tenint en compte la seva realitat diversa. 

≈ En relació al col·lectiu de joves: 

o Estratègia 1: proximitat i dinamització específica. Universalització 

i comunicació. 

o Estratègia 2 “discursiva”: de l’autonomia a l’emancipació. 

Valorar-ho com a procés i tenir-ho en compte en relació a altres 

àmbits (formació/ educació més treball). 

 

� Homogeneïtzar els diferents barris, pel què fa a població, a través de la 

diversificació del parc d’habitatge.  

≈ Una de les eines són els metres quadrats, per respondre a les 

necessitats de persones diferents. Els tipus de pisos marquen el “perfil” 

dels habitants, hi ha d’haver a tot arreu habitatge de tota mena, i això 

es pot fer des de l’ urbanisme.  

 

Taula C 

 

A . Fomentar la rehabilitació 

 

� L’objectiu ha de ser tant potenciar la incorporació de pisos al mercat de lloguer 

o compra, com que es rehabiliti com a primer habitatge; no només que 

l’habitatge entri a la borsa de l’OLH. 
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� Campanya de difusió i informació,  tant sobre l’OLH com sobre el procediment 

per a la rehabilitació d’habitatges adreçada a la població en general.  

 

� Oferir un seguiment i assessorament integral i personalitzat (simplifiquem 

informació) per a la rehabilitació. Informar sobre: 

≈ Quins ajuts econòmics existeixen. 

≈ Quin és el procediment (de vegades volen obtenir un ajut, però han 

demanat la llicència d’obres abans d’obtenir-lo...), com s’ha de fer el 

projecte... 

≈ Quins professionals necessitaran:  Crear una borsa de professionals 

tècnics (lampistes, paletes, arquitectes, etc.). Els professionals 

s’apunten lliurament a aquesta borsa, oferint els seus serveis i 

l’ajuntament s’encarrega de gestionar els llistats. 

≈ Fer difusió d’aquest servei als propietaris.  

 

� Informar sobre el servei de mediació, resolució de conflictes i convivència 

veïnal de l’Oficina tècnica de Ciutadania (treball amb pisos sobreocupats...). 

 

C . Potenciar el lloguer dels habitatges buits 
 

� Generar confiança al propietari per al lloguer, a través d’un bon assessorament, 

donar-li seguretat. 
 

� Assegurar al propietari sobre impagaments de lloguer, desperfectes (que si es 

destrueix el seu habitatge, el rebrà tal i com l’ha entregat). A més penalitzar qui 

no paga i destrossa habitatges.  
 

� Atendre de forma integral els usuaris demandants de lloguer, des dels 

departaments dedicats a un col·lectiu de població específic (que facin de 

“filtre”, evitant que es col·lapsi l’OLH) 

≈ Altres departaments específicament dedicats a joves, gent gran i serveis 

socials, poden encaminar l’usuari/a a la solució més adequada al seu cas 

en el tema de l’habitatge, però també en relació a altres temes propis 

del col·lectiu. 

≈ Assessorar als joves per saber quines opinions tenen o volen canviar 

sobre l’emancipació. 
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D . Construir habitatge dotacional  

 

� Es valora que construir-lo és una despesa immensa que potser l’ajuntament no 

pot assumir.  
 

� Adquirir l’antiga caserna de la Guàrdia Civil, rehabilitar-la i fer-hi habitatge 

dotacional, habitatges petits amb serveis comuns (menjador...) És sòl 

d’equipaments i permet aquest ús.  

≈ Al plenari final es comenta que per poder fer front a la despesa que 

suposa (aquesta i altres propostes), cal buscar col·laboracions i suport a 

nivell supramunicipal, que s’impliquin altres administracions en el PLH. 

 

E . Allotjar població en risc d’exclusió social 

 

� Alberg per a dones per a situacions d’urgència social. El de Càritas és sols per a 

homes. 

� Augmentar l’oferta d’habitatge de protecció oficial: un percentatge hauria 

d’anar destinat a persones en risc d’exclusió social.  

 

F . Allotjament adequat per a la població amb necessitats específiques 
 

� Facilitar la construcció d’ascensors, elevadors, muntacàrregues amb ajudes 

clares i assessorament, per poder adaptar els habitatges a situacions de vellesa 

i impediment. La població discapacitada física també adapta habitatge propi.  
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 VALORACIÓ DEL TALLER DE PROPOSTES 

 

En acabar el taller es va lliurar un full d’avaluació per tal de conèixer la valoració de 

diferents aspectes relacionats amb la sessió. Tot seguit recollim la mitjana de les 

valoracions que hem obtingut dels 15 qüestionaris d’avaluació recollits. 

 

L’exposició de la proposta de PLH feta per l’equip redactor ha estat 

1 Gens entenedora / 10 Molt entenedora 
8,2 

La presentació del procés, de la sessió i de l’objectiu d’avui ha estat 

1 Gens entenedora / 10 Molt entenedora 
7,9 

He pogut expressar la meva opinió 

1 Gens / 10 Molt 
8,6 

La tasca realitzada per la persona moderadora 

1 Dolenta / 10 Bona 
7,9 

Valoració total del taller 8,18 

 

El ritme del debat ha estat 

1 Lent / 10 Àgil 

La durada de la sessió 

1 Massa Curta / 10 Massa Llarga 

7,6 6,7 

 

Els aspectes positius de la sessió i més ben valorats pels participants han estat: 

- L’intercanvi d’informació entre tècnics/es de diferents serveis en el marc del 

PLH i de la vila en general. La participació de diversos professionals per àmbits 

de població. 

- El tenir l’opinió de serveis de l’administració molt diversos i preocupats tots ells 

en obtenir un bon Pla d’Habitatge Local. 

- Posar en comú les opinions i visions dels problemes entre diferents àmbits. 

- Tenir una visió més general del problema de l’habitatge en quant a la seva 

implicació transversal dels diferents departaments. 
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Propietat pis

- La declaració d’intencions de fer una feina transversal entre els diferents 

departaments de l’ajuntament, encara que de vegades costa de concretar i 

portar a terme.  

- El treball transversal que s’hauria d’afavorir més. 

- Hi ha hagut interdisciplinarietat.  

- Espai on expressar la visió tècnica. 

- Ha sigut molt participatiu. 

- La disposició per treballar els materials; sessió molt pràctica. 

 

Els aspectes menys valorats han estat: 

- Que totes aquestes polítiques d’habitatge requereixen molts diners en quant a 

inversió, i això no ha sortit prou. És a dir, la conjuntura no permetrà dur a 

terme molts d’aquests aspectes. 

- Ha faltat temps per aprofundir i concretar. 

- Durant els debats a les taules, que les moderadores intervinguin tant. 

- Les moderadores molt tallants, falta posada en comú final, simple exposició de 

la proposta de cada grup. 

 

 

 

Finalment, juntament al 

qüestionari d’avaluació, 12 

persones van respondre dues 

preguntes relacionades amb 

el perfil, sobre l’edat i tipus 

d’habitatge: 
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PARTICIPANTS 
 
 

Anna Vidal (Habitatge) 

Argemí Curto (OAC) 

David Puig (Oficina Barris) 

Elisa Alvelo (Oficina Tècnica Ciutadania) 

Gabi Giralt (Servei de Salut i consum) 

Josep A. Cuscó (Oficina Barris) 

Mariona Junyent (Igualtat) 

Marta Martínez (Serveis Tècnics) 

Montse Gené (Gent gran) 

Montse González (Participació Ciutadana) 

Montse Parera (Servei de Salut i consum) 

Rosa Blasco (Habitatge) 

Rosa Colomé (Habitatge) 

Rubèn Calvo (Joventut) 

Salvador Morató (Educació) 

Teresa Planas (Igualtat) 

Toni Armengol (Habitatge) 

Vanesa González (Serveis socials) 

 

 
 
 

 


