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Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia
DECRET D'ALCALDIA S1/D/2020-216 d'11 de febrer, de nomenament
membres de la Comissió no permanent d'estudi sobre la regulació dels preus
dels lloguers.

Decret.
Vist l’acord del Plenari del Consell Municipal adoptat en sessió extraordinària de 23 de juliol
de 2019 relatiu a la creació d’una Comissió no permanent d’estudi sobre l’aplicació i
repercussió que tindria la regulació dels contractes d’arrendament d’habitatge a la ciutat de
Barcelona i Àrea Metropolitana; i vist també l’acord del Plenari del Consell Municipal adoptat
en sessió ordinària de 31 de gener de 2020 pel qual es va aprovar la creació de la comissió
no permanent d’estudi sobre la regulació dels preus de lloguer que permeti la compareixença
i el diàleg dels diferents agents implicats en les polítiques d’habitatge de la ciutat i en el qual
es va nomenar la presidenta i vicepresidenta de l’esmentada comissió.
Per tot això, i 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 de Barcelona,
Disposo,
Primer. Nomenar com a membres de la Comissió no permanent d’estudi sobre la regulació
dels preus dels lloguers que permeti la compareixença i el diàleg dels diferents agents
implicats en les polítiques d’habitatge a la ciutat, les persones següents:
Presidenta:

Ima. Sra. Eva Baró Ramos

Vicepresidenta:

Ima. Sra. Lucía Martín González

Membres:

Ima. Sra. Janet Sanz Cid
Ima. Sra. Laia Bonet Rull
Ima. Sra. Margarita Mari Klose
Im. Sr. Jordi Castellana i Gamisans
Im. Sr. Jordi Martí Galbis
Ima. Sra. Neus Munté i Fernández
Im. Sr. Celestino Corbacho Chaves
Ima. Sra. Maria Magdalena Barceló Verea
Im. Sr. Josep Bou Vila
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Im. Sr. Oscar Ramírez Lara
Im. Sr. Manuel Valls i Galfetti
Ima. Sra. Eva Parera i Escrichs
Secretari: El secretari general de la Corporació o funcionari lletrat/da en qui delegui.
Segon. Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes oportuns.
Barcelona, 11 de febrer de 2020. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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