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Disposicions organitzatives – Decrets de l'Alcaldia

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2017-2616, de 27 de juliol, de creació de 
l'Espai de Coresponsabilitat (EC) sobre Gentrificació.

Decret. Atesa la voluntat de millorar la coordinació entre els espais, taules i 
ponències existents a nivell funcional i territorial a les diferents àrees i sectors de 
l’Ajuntament, amb l’objectiu de definir respostes per aturar els processos d’expulsió 
de veïns i comerciants dels barris de la ciutat.

Atesa la necessitat de dissenyar i implantar una estratègia coordinada de mesures i 
actuacions que neutralitzi i reverteixi els processos de gentrificació a la ciutat, 
impulsant la defensa del Dret al barri dels ciutadans de Barcelona.

En ús de les facultats atribuïdes per l’article 13 de la Carta Municipal de Barcelona,

Disposo, 

Primer. Crear l’Espai de Coresponsabilitat (EC) sobre Gentrificació, com a espai de 
coordinació transversal i d’impuls de les actuacions municipals relatives a la lluita 
contra la gentrificació i la defensa del Dret al barri a la ciutat de Barcelona.

Segon. Fixar la composició de l’esmentat EC sobre gentrificació, que estarà integrat 
pels membres següents:

Presidenta:

-Ada Colau Ballano, alcaldessa.

Vicepresidentes i vicepresident:

-Janet Sanz Cid, Tinenta d’Alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
-Gala Pin Ferrando, Regidora del Districte de Ciutat Vella
-Josep M. Montaner Martorell, Regidor d’Habitatge

Membres:

-Jordi Martí Grau, Gerent Municipal
-Ton Salvadó Cabré, Director de Model Urbà
-Xavier Boneta, Secretari Executiu de la Gerència Municipal
-David Bravo Bordas, Arquitecte
-Javier Buron Cuadrado, Gerent d’Habitatge
-Màxim López Manresa, Gerent de l’Institut Municipal de Mercats
-Jordi Campillo Gámez, Gerent d’Ecologia Urbana
-Ricard Fernàndez Ontiveros, Gerent de Drets Socials

11 d’Octubre del 2017

C
S

V
: 

a
2
9
a
-4

9
5
6
-4

b
d
b
-4

4
b
0



GASETA MUNICIPAL

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

-Jordi Ayala Roqueta, Gerent de Presidència i Economia
-Pilar Soldevila Garcia, Directora de Coordinació Territorial
-Marius Boada Pla, Gabinet Tècnic de Programació
-Enric Lambies Ortin, Secretaria General
-Jordi Santamaria Guilera, Model Urbà
-Francesc Santiago Camps, Coordinador Tècnic de Premsa
-Manuel Simarro Contreras, cap de Gabinet d’Alcaldia
-Mónica Mateos Guerrero, Gerent del Districte de Ciutat Vella

-Francesc Jiménez Gusi, Gerent del Districte de Sants-Montjuïc
-Jordi Torrades Aladren, Gerent del Districte de l’Eixample
-Pere Camps Harder, Gerent del Districte de Gràcia
-Josep Garcia Puga, Gerent del Districte de Sant Martí

La presidència i les vicepresidències són delegables. A falta de delegació expressa, 
un dels vicepresidents substituirà el president en cas de vacant, absència o malaltia.
La resta de membres també poden delegar la seva assistència prèvia comunicació al 
president de l’EC.

Als efectes de millorar i adaptar el funcionament de l’EC a les necessitats que 
puntualment puguin generar-se, es faculta al seu president per modificar i adequar-
ne la composició fixada en aquest decret.

Així mateix, es faculta al president per convidar a les reunions de l’EC aquelles 
persones que consideri convenient per al millor desenvolupament de les funcions de 
l’EC, en raó al càrrec que ostentin o bé a la seva capacitació o experiència 
professionals. En tot cas, aquestes persones assistiran a les reunions de l’EC en 
qualitat d’observadores o convidades, i hi intervindran amb veu però sense vot.

Tercer. Aprovar les normes de funcionament següents:

- L’EC es reunirà amb una periodicitat mínima trimestral, prèvia convocatòria del 
president.

- En tot cas, sempre que el president consideri necessari a iniciativa pròpia o bé a 
proposta de qualsevol dels altres membres de l’EC, es podran celebrar reunions de 
caràcter extraordinari.

- El president podrà realitzar encàrrecs a les diferents unitats de l’organització 
municipal i constituir grups de treball entre els membres de l’EC i aquelles persones 
que, sense ser-ne membres, puguin aportar opinió i formular propostes sobre les 
matèries objecte de l’àmbit d’actuació de l’EC.

- Per tal d’agilitzar el funcionament de l’EC s’habilita un Grup Motor format per David 
Bravo, Anton Salvadó i Xavier Boneta, que exerciran les funcions de coordinació de 
l’EC fixant criteris d’actuació quan es tracti de temes estrictament tècnics, operatius 
o d’abast reduït.
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- El Grup Motor podrà veure ampliats o modificats els seus membres per indicació 
expressa de la Presidència.

Quart. Assignar-li les funcions següents:

- Aprovar, o, en el seu cas, proposar i impulsar l’aprovació per part de l’òrgan 
competent, de directrius i criteris d’actuació en les matèries relatives a l’àmbit 
d’actuació d’aquest EC.

- Coordinar les actuacions i unificar els criteris a seguir per part dels Districtes en els 
procediments tècnics i administratius que es duguin a terme en relació a les matèries 
relatives a l’àmbit d’actuació d’aquest EC.

- Fer el seguiment i valoració dels processos aplicats, siguin electrònics o no, als 
efectes de prevenir discordances injustificades i de proposar les millores adients.

- Informar sobre les qüestions que li siguin sotmeses per part del president o d’altres 
òrgans municipals competents.

Cinquè. Facultar el president per desplegar aquest decret als efectes de facilitar el 
compliment dels objectius de l’EC i, en especial, per concretar o complementar el seu 
règim de funcionament.

Barcelona, 27 de juliol de 2017. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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