GASETA MUNICIPAL
14 de desembre del 2020

CSV: dab7-ed73-b453-acd1

Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia
DECRET D'ALCALDIA S1/D/2020-1047 de 3 de desembre, pel qual es crea el
grup de Treball sobre les Ocupacions.

Decret.
En ús de les facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l'article 13 de la Carta Municipal de
Barcelona i per l'article 22 del Reglament Orgànic Municipal,
Disposo,
Primer. Crear, en virtut de l'acord del ple del Consell Municipal de data 23 de setembre de
2020, el grup de Treball sobre les Ocupacions per tal d'abordar el tema en la seva
complexitat i generar propostes des del treball conjunt.
Segon. Establir la regulació que tindrà l'esmentat grup de treball pel que fa composició,
objecte, finalitats i règim de funcionament:
1. COMPOSICIÓ
− Presidència: Ima. Sra. Laura Pérez Castaño i Im. Sr. Albert Batlle Bastardas
− 2 membres de cada grup Municipal.
− 2 entitat/expert convidada per cada grup municipal en funció dels objectius de cada
sessió.
− Tècnics de les àrees implicades; Seguretat, Habitatge i Serveis Socials.
2. OBJECTE
Procedir a la diagnosi del fenomen de les ocupacions de pisos buits per part d'organitzacions
il·lícites, així com les ocupacions que generen greus problemes de convivència a la ciutat de
Barcelona i els seus entorns i determinar les accions a realitzar per posar fi a la problemàtica.
3. FINALITATS
− Elaborar un diagnòstic acurat i real sobre les ocupacions a la ciutat de Barcelona i el seu
entorn; tipus d'ocupacions, separant de forma clara les que tenen finalitats delictives i que
generen greus problemes de convivència, de les dutes a terme per famílies vulnerables
sense cap altra alternativa habitacional, analitzant en aquestes darreres el tipus de unitats
de convivència, la presència de menors, la situació respecte a l'habitatge, i distingir entre
ocupacions de locals i habitatges i entre petits o grans tenidors afectats.
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− Elaborar un llista de propostes, juntament amb les que ja està duent a terme
l'Ajuntament, per reduir i/o eliminar les ocupacions amb finalitats delictives i/o que
generen greus problemes de convivència.
4. RÈGIM DE FUNCIONAMENT
− El grup es reunirà els mesos de desembre i gener, realitzant, per tant, un total de dues
sessions.
− Els acords es prendran per majoria ponderada i cada grup polític podrà convidar un
màxim de dues persones - ja sigui a títol individual o en representació d'un col·lectiu o
entitat - que consideri adients per al compliment dels objectius de cada sessió.
− El grup de treball finalitzarà la seva tasca amb l'elaboració d'un informe.
Tercer. Donar compte d'aquest Decret al plenari del Consell Municipal.

Barcelona, 3 de desembre de 2020. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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