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Càrrecs i personal

DEPARTAMENT
DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

ORDRE

MAH/333/2010, de 7 de juny, per la qual es nomenen els membres de la Comissió 
de Reclamacions sobre Habitatge Protegit.

L’article 97 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, crea la 
Comissió de Reclamacions sobre Habitatge Protegit. La seva composició i el seu 
funcionament s’han d’establir per reglament.

En desenvolupament d’aquest mandat, el Decret 106/2009, de 19 de maig, pel 
qual es regulen el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de 
Catalunya i els procediments d’adjudicació dels habitatges amb protecció oficial, 
en el seu capítol III, regula la Comissió de Reclamacions sobre Habitatge Protegit, 
i concretament al seu article 21 estableix que el nomenament i el cessament del 
president, els vocals, el secretari i els seus suplents s’efectua per ordre del titular 
del departament competent en matèria d’habitatge.

Per tot això,

ORDENO:

Article únic
Nomenar membres de la Comissió de Reclamacions sobre Habitatge Protegit les 

persones que es fan constar a continuació:
1. Com a presidenta, la senyora Carme Trilla i Bellart, en la seva qualitat de 

secretària d’Habitatge.
Com a suplent de la Presidència, el senyor Joaquim Gascó i Palacin, en la seva 

qualitat de director general de Promoció de l’Habitatge del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge.

2. Com a vocals:
a) En qualitat de funcionaris del grup A de l’Administració de la Generalitat amb 

destinació al departament competent en matèria d’habitatge, la senyora Marta Ibars 
i Mitjaneta i, com a suplent seva, la senyora Esther Llorens i Nadal.

b) En qualitat de funcionaris del grup A en servei actiu a una Administració local de 
Catalunya i a proposta de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, la senyora 
Sílvia Requena i Martínez i, com a suplent seu, el senyor Pasqual Botia i Torralba.

c) En qualitat de funcionari del grup A en servei actiu a una Administració local 
de Catalunya i a proposta de la Federació de Municipis de Catalunya, el senyor 
Amadeu Iglesias i Unzue, i com a suplent seu, el senyor Josep M. Borrell i Bru.

d) A proposta del Consell de les Persones Consumidores de Catalunya, la senyora 
Montserrat Torrent i Robledo i, com a suplent seva, el senyor Albert Juan Puyalto.

e) A proposta de la Federació de cooperatives d’habitatges de Catalunya, el senyor 
Pere Esteve i Sala i, com a suplent seu, el senyor Carles Garcia Lafulla.

f) A proposta de les organitzacions empresarials de promotors immobiliaris, el senyor 
Josep Donés i Barcons i, com a suplent seu, el senyor Joan Marc Torrent i Dedeu.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 7 de juny de 2010

FRANCESC BALTASAR I ALBESA

Conseller de Medi Ambient i Habitatge

(10.158.032)
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