GASETA MUNICIPAL
Butlletí Oficial de l'Ajuntament de Barcelona

16 de Novembre del 2017

Disposicions normatives – Acords del Consell Municipal
ACORD del Consell Municipal de 6 d’octubre de 2017 de Modificació
de l'article 2 dels estatuts socials de la societat privada municipal
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)

El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, com a soci únic de
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM), en sessió de data 6 d’octubre de 2017,
ha acordat:
“Aprovar definitivament, atès que no s’han presentat al·legacions durant el termini
d’informació pública, la modificació de l’article 2 dels estatuts socials de la societat
privada municipal Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) per tal d’actualitzar el
seu objecte social en el sentit que consta en l’expedient i de declarar-la mitjà propi i
servei tècnic de l’Ajuntament de Barcelona i de les entitats i organismes que en
depenen o s’hi vinculen, aprovat inicialment per la Comissió d’Economia i Hisenda,
en la sessió de 20 de juny de 2017; publicar el present acord i el text de la
modificació dels Estatuts en el BOP i en la Gaseta Municipal; facultar indistintament,
el President i el Secretari de Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) per a que
puguin efectuar tots els tràmits adients per a la plena efectivitat d’aquest acord”.

Article 2. La finalitat de la Societat és centralitzar i racionalitzar la realització de
determinades activitats municipals que podrà desenvolupar directament o mitjançant
la seva participació en altres societats o entitats.
Amb aquesta finalitat, constitueix l’objecte social de la Societat la realització de les
següents activitats:
a) La participació en el capital d’altres societats o entitats l’objecte de les quals
estigui vinculat a la realització directe o indirecte d’activitats municipals de contingut
econòmic, amb l’autorització expressa i prèvia l’aprovació dels estatuts d’aquestes
per l’Ajuntament de Barcelona, així com l’administració, gestió i explotació d’aquelles
participacions i la seva transmissió, venda, permuta o la realització de qualsevol altre
acte jurídic que impliqui l’exercici dels drets incorporats a aquestes.
La prestació de tota classe de serveis relacionats amb l’administració, gestió i
explotació
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En compliment d’allò disposat en el propi acord i de conformitat amb els articles
212.5 i 201.1.d) del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
per Decret 179/1995, de 13 de juny, es publica a continuació l’esmentada
modificació:
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d’aquestes societats o entitats, tals com l’assessorament estratègic, els controls de
gestió i pressupostari, l’assessorament legal o comptable o la gestió de recursos
humans.

(i)
Aquells relacionats amb la mobilitat viària a Barcelona, incloent-hi la
promoció, construcció, condicionament, explotació i administració de locals o
edificis destinats a l’estacionament de tot tipus de vehicles, així com la gestió de
les unitats de suport a la circulació i de la regulació dels aparcaments en superfície
en les vies públiques;
(ii)
La gestió, manteniment, administració i explotació de les instal·lacions
esportives de l’Ajuntament de Barcelona;
(iii)
La gestió, manteniment, administració i explotació del zoològic de la ciutat
de Barcelona, la conservació i millora de la col·lecció zoològica en tots els seus
aspectes i el foment de la recerca i ensenyament en la matèria.
(iv)
La gestió i administració dels serveis funeraris, d’incineració i de cementiri
municipal, incloent-hi, en particular, la gestió dels tanatoris i cementiris
municipals i instal·lacions dependents;
(v)
La gestió i administració dels serveis d’escorxador i mercats centrals, així
com les activitats relacionades amb aquests;
(vi)
El tractament i aprofitament de residus sòlids i assimilables, de l’àmbit
territorial de la Ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana; tota classe
d’activitats que fan referència a sistemes d’aprofitament de residus; l’estudi,
desenvolupament i explotació de les tecnologies urbanes i els seus derivats,
l’estudi, desenvolupament i realització de tot tipus d’activitats, obres i serveis
relacionats amb l’energia elèctrica, inclosa la compra i venda d’energia elèctrica,
sense limitacions o reserves a dita activitat, actuant com a gestor de càrrega del
sistema per a la recàrrega de vehicles elèctrics, respectant les exigències de
separació d’activitats i comptes exigits per la normativa elèctrica que resulti
d’aplicació, i la participació en qualsevol altre companyia de semblant objecte
social.
(vii) La coordinació de les activitats dels operadors i del manteniment per als
diferents serveis municipals del Parc de Montjuïc, per a la seva promoció com a
zona d’esbarjo, d’interès natural, cultural, esportiu i turístic.
(viii) La gestió, explotació i coordinació del manteniment per als diferents
serveis municipals del Parc del Fòrum i Parc Güell, per a la seva promoció, com a
zona d’esbarjo, d’interès cultural i turístic.
c) La dinamització i gestió d’activitats lúdiques, turístiques, de centres de
convencions i congressos, en general, d’acord amb els encàrrecs concrets que li facin
els òrgans de govern de l’Ajuntament de Barcelona.

2
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

CSV: 0f91-8cce-6ee5-e387

b) El desenvolupament, directament o a través de la participació en altres societats o
entitats que tinguin per objecte matèries connexes, complementàries o accessòries,
de les següents activitats municipals que li han estat o li siguin encomanats per
l’Ajuntament de Barcelona, previ compliment dels requisits que foren legalment
exigibles:
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d) Gestió i promoció de productes i serveis basats en l’aplicació de les tecnologies de
la informació, tant de la pròpia societat, com per encàrrec de l’Ajuntament de
Barcelona.
e) Barcelona de Serveis Municipals, SA té la consideració de mitjà propi i servei
tècnic de l’Ajuntament de Barcelona, i de les entitats controlades directa o
indirectament per l’Ajuntament que no tinguin participació directa de capital privat, i
resta obligat a executar els encàrrecs que aquestes entitats li confereixin, de
conformitat amb el règim dels encàrrecs a mitjans propis establert a la normativa de
contractació del sector públic.
Barcelona de Serveis Municipals, SA no pot participar en les licitacions públiques
convocades per les entitats de qui tingui la consideració de mitjà propi, sens perjudici
que quan no concorri cap licitador, se li pugui encarregar l’execució de la prestació
objecte de les referides licitacions.
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Barcelona, 19 d’octubre de 2017. El secretari general, Jordi Cases i Pallarès.

3
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

