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Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2020-723 de 16 de juliol, pel qual es modifica el 
Decret d'Alcaldia S1/D/2004-1755 de 10 de maig de 2004, pel qual es va 
aprovar el Reglament de funcionament de la Comissió Tècnica pel 
manteniment i millora de l'Eixample, amb l'objecte d'establir el seu règim de 
funcionament i va establir la composició de la Comissió.

Decret.

En ús de les facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l'article 13 de la Carta Municipal de 

Barcelona i l'article 22 del Reglament Orgànic Municipal,

Disposo, 

Primer. Modificar el Decret d'Alcaldia de 10 de maig de 2004 (Gaseta Municipal de 10 de juny 

de 2004) pel qual es va aprovar el Reglament de funcionament de la Comissió Tècnica pel 

manteniment i millora de l'Eixample, amb l'objecte d'establir el seu règim de funcionament i 

va establir la composició de la Comissió, en els termes següents:

1. En primer lloc, actualitzant els membres de la Comissió Tècnica pel Manteniment i Millora 

del Districte de l'Eixample, que passen a ser els següents:

Per part de l'Ajuntament de Barcelona:

a) President/a: 

− Regidor/a del Districte de l'Eixample.

b) Vicepresident/a:

− Director/a del Servei de Llicències de la gerència Adjunta  d'Urbanisme

c) Vocals: 

− Gerent del Districte de l'Eixample

− Director de la Direcció d'arquitectura Urbana i Patrimoni

− Cap del Departament de Llicències d'obres de la Direcció del Servei de Llicències de la 

Gerència Adjunta d'Urbanisme.

− Director/a de Llicències i Espai Públic del Districte l'Eixample

− Cap del Departament de Patrimoni Arquitectònic Històric i Artístic, que actuarà com a 

secretari/ària.

− Tècnic del Departament de Patrimoni Arquitectònic Històric i Artístic
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Per part de les entitats ciutadanes:

a) Degà/ana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

b) President/a del Foment de l'Arquitectura i el Disseny

c) Director/a de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

d) President/a de l'Associació de Promotors i Constructors de Catalunya

2. En segon lloc, s'inclou en el número 5 de l'apartat 1 del punt Tercer del Decret d'Alcaldia 

de 10 de maig de 2004, les remuntes i els augments de volum quedant així el seu redactat:

"5) Expedients que no s'ajustin als requisits de tipus compositius i formals assenyalats als 

articles d'aquesta ordenança, incloent les remuntes i els augments de volums, autoritzant 

solucions diferents a les regulades."

Segon. Publicar a la Gaseta Municipal el present Decret.

Barcelona, 16 de juliol de 2020. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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