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Disposicions generals – Reglaments
ESTATUTS de Barcelona de Serveis Municipals, SA, modificació dels articles
1 i 2 dels estatuts de conformitat amb la Instrucció relativa a la
descentralització funcional i als mitjans propis de l'Ajuntament de
Barcelona.

El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, en sessió de 29 de març de
2019, ha aprovat definitivament la modificació dels articles 1 i 2 dels estatuts de Barcelona de
Serveis Municipals, SA, de conformitat amb la Instrucció relativa a la descentralització
funcional i als mitjans propis de l'Ajuntament de Barcelona aprovada per la Comissió de
Govern del dia 26 de juliol de 2018 i l’aprovació de l’exercici de l’activitat econòmica
municipal consistent en la prestació de serveis odontològics. A continuació es publiquen els
articles que han estat objecte de modificació:
BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA MODIFICACIÓ ARTICLES 1 I 2
Article 1.
La Societat es denomina “Barcelona de Serveis Municipal, SA” i té la naturalesa de societat
mercantil de capital íntegrament de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Barcelona.
En virtut d’això, la societat es regirà pels preceptes dels seus Estatuts i les lleis d’especial
vigència per l’Ajuntament de Barcelona o els seus òrgans de gestió les generals
administratives que li fossin d’aplicació i per la llei de règim jurídic de les societats anònimes.
La Societat es constitueix com a instrument de descentralització funcional per la prestació
dels serveis que consten en el seu objecte social.
Article 2.
La finalitat de la Societat és centralitzar i racionalitzar la realització de determinades activitats
municipals que podrà desenvolupar directament o mitjançant /a seva participació en altres
societats o entitats.
Amb aquesta finalitat, constitueix l'objecte social de la Societat la realització de les següents
activitats:
a) 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:
(i) Aquells relacionats amb la mobilitat viària Barcelona, incloent-hi, entre altres:
a) la promoció, construcció, explotació, condicionament, manteniment integral
administració de locals o edificis destinats a l'estacionament de tot tipus de vehicles,
b) la prestació dels serveis vinculats:
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1) la gestió de les unitats de suport a la mobilitat,
2) la gestió de la regulació de l’aparcament en superfície en les vies públiques,
3) la gestió, explotació i manteniment integral de la xarxa pública de punts de
recàrrega elèctrica;
c) la gestió i promoció de productes basats en les noves tecnologies per a la millora del
servei als ciutadans.
(ii) La gestió, explotació, manteniment integral, adequació i administració de totes les
instal·lacions de l’Anella Olímpica (Palau Sant Jordi, Estadi Olímpic i Esplanada).
(iii) La gestió, explotació, manteniment integral, adequació i administració i del Port Olímpic
de Barcelona, realitzant aquelles activitats i funcions que corresponguin a l’Ajuntament de
Barcelona i que no tinguin caràcter d’autoritat.
(iv) La gestió, promoció, adequació, i coordinació dels diferents serveis al Parc Güell, per a la
preservació com a zona veïnal i d'interès cultural, turístic i patrimonial.
(v) La coordinació de les activitats dels operadors, de mobilitat i del manteniment per als
diferents serveis municipals del Parc de Montjuic, per a la seva promoció com a zona
d'esbarjo, d'interès natural, cultural, esportiu i turístic.
(vi) La gestió, adequació i coordinació del manteniment per als diferents serveis municipals
de l’Espai Fòrum per a la seva promoció, com a zona d'esbarjo, d'interès cultural i turístic.
(vii) La Societat tindrà com a objecte social la gestió, explotació, promoció, urbanització,
edificació, instal·lació, construcció, adequació i manteniment integral del Parc d’Atraccions del
Tibidabo i tots els espais i instal·lacions efectes a la seva activitat, per a la seva promoció
com a zona d’esbarjo, d’interès cultural i educatiu, així com serveis complementaris i la
prestació de serveis inherents a dites activitats.
(viii) La gestió, explotació, promoció, urbanització, edificació, instal·lació, construcció,
adequació i manteniment integral del zoològic de la ciutat de Barcelona, la conservació i
millora de les espècies en tots els seus aspectes i el foment de la recerca i ensenyament en la
matèria.
(ix) Gestió i promoció de productes i serveis basats en l'aplicació de les noves tecnologies per
a la millora de tots els serveis definits en la present clàusula i que formen part del seu objecte
social.
(x) 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.
(xi) La gestió i administració de/s serveis d'escorxador i mercats centrals, així com les
activitats relacionades amb aquests;
(xii) 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
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urbanes i els seus derivats, l'estudi, desenvolupament i realització de tot tipus d'activitats,
obres i serveis relacionats amb l'energia elèctrica, respectant les exigències de separació
d'activitats i comptes exigits per la normativa elèctrica que resulti d'aplicació, i la participació
en qualsevol altra companyia de semblant objecte social. així com gestió i promoció de
productes basats en les noves tecnologies per a la millora del serveis.
(xiii) La gestió de serveis odontològics de l’àmbit territorial de la Ciutat de Barcelona, incloent
activitats preventives, reparadores, d’higiene i ortodòncia.
b) La participació en el capital d'altres societats o entitats l'objecte de les quals estigui
vinculat a la realització directa 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'aquestes participacions i la
seva transmissió, venda, permuta o la realització de qualsevol altre acte jurídic que
impliqui l'exercici de/s drets incorporats a aquestes.
La prestació de tota classe de serveis relacionats amb l’administració, gestió i explotació
d'aquestes societats o entitats, ta/s com l'assessorament estratègic, els controls de gestió
i pressupostari, l'assessorament legal o comptable o la gestió de recursos humans.
c) Barcelona de Serveis Municipals, SA té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de l’
Ajuntament de Barcelona, i de les entitats controlades directament 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, sense perjudici que quan no
concorri cap licitador, se li pugui encarregar l'execució de la prestació objecte de les referides
licitacions.
Barcelona, 7 de maig de 2019. El secretari general, Jordi Cases i Pallarès.
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