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Disposicions normatives – Decrets de l'Alcaldia

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2017-2611 de 26 de juliol, de constitució 
de la Comissió d'estudi encarregada d'elaborar la memòria 
justificativa de la convivència i oportunitat d'exercir l'activitat 
econòmica.

Decret. Atès que el Pla pel Dret a l’Habitatge 2016-2025, aprovat pel Plenari del 
Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona el 27 de gener de 2017, preveu la 
creació d’una Associació d'habitatge assequible (Eix estratègic C4: Ampliar el mercat 
social) seguint el model europeu, amb els objectius de “garantir una major capacitat 
d'actuació i poder executar els habitatges previstos, i per als quals es podrà disposar 
de solars edificables, es treballarà en la creació d'una societat mixta, amb una 
participació publico-privada, que ampliï la capacitat actual d'inversió i producció de 
l'Administració”.

Atès que les Directrius de la política metropolitana d’habitatge 2016-2019, aprovades 
per acord del Consell Metropolità de 25 d’abril de 2017, preveuen la creació d’un 
Operador metropolità d’habitatge de lloguer participat per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i entitats del sector privat que estiguin 
interessades i resultin escollides desprès d’un procés de selecció obert i transparent.

Als efectes oportuns i per tal d’exercir la iniciativa comú de diverses entitats locals, 
per exercir l’activitat econòmica en matèria de promoció social d’habitatge, en ús de 
les atribucions que tinc conferides per l’article 13 de la Carta Municipal de Barcelona,

Disposo, 

Primer. Constituir la Comissió d’estudi encarregada d’elaborar la memòria 
justificativa de la conveniència i oportunitat d’exercir l’activitat econòmica, 
conjuntament l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, 
consistent en la creació d’una societat anònima, que tindrà el caràcter de promotor 
social d’habitatge, dedicat al lloguer d’habitatge en règim de protecció.

Segon. Nomenar els membres de l’Ajuntament de Barcelona que integren la 
Comissió d’estudi:

-Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, Primer Tinent d’Alcalde d’Economia i Treball, Ciutat 
Digital i Relacions Internacionals.

-Im. Sr. Josep M. Montaner Martorell, regidor d’Habitatge.

-Sr. Francisco Javier Burón Cuadrado, gerent d’Habitatge.

-Sr. Ricard Fernández Ontiveros, gerent de Drets Socials.

6 de Setembre del 2017

C
S

V
: 8

a7
d-

04
a0

-d
a4

3-
8c

0a



GASETA MUNICIPAL

2
gaseta@bcn.cat               barcelona.cat/gasetamunicipal                 DLB-5.656-2007

-Sr. Jordi Ayala Roqueta, gerent de Presidència i Economia.

Tercer. Fixar en tres mesos el termini màxim per a la presentació de la memòria 
justificativa, d’acord amb el que estableix l’article 145.1 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.

Quart. Sotmetre el present Decret a la ratificació del Plenari del Consell Municipal.

Barcelona, 26 de juliol de 2017. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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