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Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2020-722 de 16 de juliol, pel qual es modifica el 
Decret d’Alcaldia de 21 de desembre de 2006, de creació de la Comissió 
Tècnica de patrimoni industrial de Poblenou.

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 de l'Alcaldia de data 21 de desembre de 2006 (Gaseta municipal 

núm. 3 de 20/01/2007), pel qual es va crear la Comissió tècnica del patrimoni industrial de 

Poblenou, prevista en la disposició addicional cinquena de les normes de la modificació del Pla 

Especial de Patrimoni Arquitectònic, Històric artístic de la ciutat de Barcelona, districte de 

Sant Martí. Patrimoni Industrial de Poblenou, aprovat definitivament per acord del Consell 

Municipal de 24 de novembre de 2006, en el sentit següent:

1. Apartat segon relatiu als membres de la Comissió

Segon. Determinar que la Comissió tindrà els membres següents:

− El/la regidor/a del Districte de Sant Martí, que actuarà com a president/a.

− El/la gerent/a d'Ecologia Urbana, que actuarà com a vicepresident.

− El/la gerent/a d'Urbanisme.

− El/la gerent/a del Districte de Sant Martí.

− Un/a representant del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya.

− Un/a representat del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya.

− Un/a representant de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB).

− Un representant/a de la Cambra Oficial de Comerç Indústria i Navegació.

− Dos experts/tes designats/des a proposta del/ la president/a de la Comissió.

− El/la arquitecte/a en cap.

− El/la coordinador/a del 22 @.

− El/la director/a de Llicències i Espai Públic del Districte de Sant Martí.

− El/la cap del Departament de Llicències d'obres de la Direcció del Servei de Llicències.
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− El/la director/a del Museu d'Història de Barcelona.

− El/la director/a de Memòria, Història i Patrimoni de l'ICUB.

− El/la cap del Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic, que actua com a 

secretari/a.

− El/la director/a d'Arquitectura Urbana i Patrimoni.

2. Apartat tercer relatiu a l'assistència a les sessions de la Comissió

Tercer. Assistiran a les sessions de la Comissió els membres nomenats en virtut d'aquest 

decret, els tècnics autors dels projectes i els caps de llicències del Sector i del Districte quan 

siguin convocats.

3. Apartat quart relatiu a la preparació d'assumptes

Quart. La preparació d'assumptes correspondrà al cap del departament de Patrimoni 

Arquitectònic, Històric i Artístic.

4. Apartat cinquè relatiu als projectes

Cinquè. Quan els projectes s'hagin de sotmetre també a la Comissió d'Arquitectura, creada 

per Decret d'Alcaldia de 3 d'abril de 2008, la Comissió Tècnica del Patrimoni Industrial del 

Poble Nou els trametrà el seu informe.

Segon. Publicar el present Decret a la Gaseta Municipal.

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