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Decrets de l’Alcaldia

Decret. Als efectes i per tal d’exercir la iniciativa municipal en matèria de 
serveis funeraris, 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 la iniciativa econòmica 
municipal en matèria de serveis funeraris.

Segon. Nomenar membres de l’esmentada Comissió d’estudi, les persones 
següents:

Im. Sr. Eloi Badia i Casas, Regidor de Presidència, Aigua i Energia.
Im. Sr. Agustí Colom i Cabau, Regidor d’Empresa i Turisme.
Sr. Ignasi Armengol i Villà, Director General de Barcelona de Serveis 
Municipals, SA.
Sr. Antoni Fernàndez i Pérez, Director d’Empreses, Entitats i Recursos. 

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, 21 de novembre de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref. 3342/2016)

* * *

Decret. En ús de les atribucions que em confereix l’article 13 de la Carta 
Municipal de Barcelona, 

Disposo:

Primer. Crear el Programa per a l’estudi i l’impuls de mesures normatives 
adreçades a la promoció de l’habitatge assequible a la ciutat de Barcelona i la lluita 
contra els processos especulatius que afecten l’habitatge. 

Segon. Encarregar al secretari general de l’Ajuntament de Barcelona la 
coordinació del Programa i del grup de treball a constituir, en col·laboració amb la 
Gerència d’Habitatge.

Tercer. Declarar el Programa com a prioritari, i assenyalar la necessitat de 
desenvolupar-lo amb la major celeritat, per la qual cosa les gerències municipals hi 
prestaran la col·laboració necessària.

Quart. Determinar que s’integri en el grup de treball, amb la dedicació 
necessària, el personal de la Secretaria General, de la Gerència d’Habitatge, dels 
Serveis Jurídics i dels altres serveis, que precisi el coordinador.

Barcelona, 24 de novembre de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref. 3391/2016)

 


