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Disposicions generals – Reglaments
ESTATUTS de Foment de Ciutat, SA, modificació dels articles 1, 2, 3 i
s’introdueix l’article 2 bis dels estatuts de 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, 2, 3 i s’introdueix l’article 2 bis
dels estatuts de Foment de Ciutat, 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. A continuació es publiquen els articles que
han estat objecte de modificació:

FOMENT DE CIUTAT, SA MODIFICACIÓ ARTICLES 1 , 2 I 3 I INTRODUCCIÓ ARTICLE 2 BIS
Article 1
La societat anònima es denominarà Foment de Ciutat, SA, amb naturalesa de Societat Privada
Municipal de l'Excm. Ajuntament de Barcelona.
Per tant, la Societat es regeix pels presents estatuts i, en tot cas, pel que disposen les Lleis
de Regim local, la Carta Municipal de Barcelona, pels preceptes del Text refós de la Llei de
Societats de Capital, per la normativa de contractació del Sector Públic i altres disposicions
que li siguin aplicables.
Foment de Ciutat, SA, és una forma de gestió directa de les actuacions que s’ajusten a
l’objecte de la societat descrits l’aparat 1 del següent article, com a manifestació de la
capacitat d’autoorganització funcional de l’Ajuntament de Barcelona. Per la realització d’altres
actuacions que no es puguin considerar incloses caldrà materialitzar el corresponent encàrrec
de gestió que defineixi l’abast i la idoneïtat dels mitjans.
Article 2
1) Constitueix l'objecte de la Societat la realització del conjunt d'activitats i serveis que
s'enumeren a continuació, d'acord amb les directrius i objectius de l'Ajuntament de
Barcelona, dins de l’àmbit territorial de la ciutat, amb especial dedicació al desenvolupament
dels barris de la ciutat de Barcelona, així com a l'àmbit territorial del Districte de Ciutat Vella.
a) El desenvolupament, execució i coordinació de plans integrals de territori o plans integrals
d’Àrees, en els barris de la ciutat de Barcelona i prèviament validats per l’òrgan municipal
competent
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b) Suport en la transformació urbana del Districte de Ciutat Vella, desenvolupant i executant
aquelles accions, programes i/o actuacions que es considerin necessaris per aquesta
transformació.
2) Pel desenvolupament del seu objecte social Foment de Ciutat podrà estendre el seu àmbit
d’actuació més enllà de la ciutat de Barcelona, sempre que compti amb l’autorització de la
Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona.
3) En el supòsit que algun precepte legal o reglamentari exigís el compliment de requisits
especials, titulació específica, autorització especial i habilitant, concessió, inscripció prèvia o
administrativa per a l'exercici de qualsevol de les activitats socials, no es podrà iniciar aquella
fins que s'hagin complert els esmentats requisits o condicions.
4) La Societat té la condició de mitjà propi de l’Ajuntament de Barcelona així com de les
entitats que en depenen o hi estan vinculades i, per tant, li podran conferir encàrrecs de
gestió regulats a la legislació en matèria de contractes del sector públic per a dur a terme, de
manera obligatòria, activitats relacionades amb el seu objecte social consistents en
prestacions pròpies dels contractes d’obres, subministraments, serveis, concessió d’obres i
concessió de serveis. Aquests encàrrecs constitueixen relacions de caràcter intern i no tenen
naturalesa contractual. Els negocis jurídics que els mitjans propis celebrin en l’execució de
l’encàrrec resten sotmesos a la legislació de contractes.
La Societat no pot participar en les licitacions públiques convocades per l’Ajuntament de
Barcelona així com per les entitats que en depenen o hi estan vinculades, sense perjudici de
què, quan no hi concorri cap licitador, se li pugui encarregar l’execució de les prestacions
objecte de les mateixes.
Article 2 bis
Per a l’execució del seu objecte social Foment de Ciutat podrà realitzar les funcions que
s’enumeren a continuació, a títol enunciatiu i no limitatiu:
a) Redactar i proposar adoptar plans, resolucions, acords, convocatòries i/o convenis per
part de l’Òrgan municipal competent, incloent aquells de caràcter coercitiu que la
normativa prevegi en relació al seu objecte social.
b) Realitzar els procediments de contractació escaients per a la formalització d’aquells
treballs necessaris per al compliment del seu objecte social, conforme a la normativa
d’aplicació.
c) Dotar-se dels mitjans tècnics i humans escaients, conforme a la normativa d’aplicació.
d) Redactar i/o emetre informes de tot tipus.
e) Comprar béns immobles, previs els tràmits oportuns i de forma coordinada amb els
agents competents de l’Ajuntament de Barcelona.
f) Impulsar, revisar, desenvolupar i/o concretar plans d’actuació.
g) Promoure la coordinació entre els diferents agents intervinents.
h) Promoure i impulsar els programes i/o accions que busquin reduir les diferències socials i
promoure la igualtat d’oportunitats.
i) Promoure l’execució d’accions i/o plans per part de les entitats municipals o
supramunicipals de referència.
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La defensa legal dels seus interessos.

Igualment, Foment de Ciutat podrà realitzar aquelles altres funcions que, tot i no estar
expressament enumerades, siguin necessàries per a la consecució del seu objecte social,
tinguin un caràcter accessori o implícit a les enumerades.
Article 3
La Societat podrà realitzar el seu objecte social directament o indirectament, fins i tot
mitjançant la titularitat d'accions o participacions en el Capital Social d'altres societats, a
traves de qualsevol figura permesa en l'ordenament jurídic. La realització de les activitats
enumerades a l’apartat 1 de l’article 2 dels presents estatuts es realitzaran en modalitat de
gestió directa.
Barcelona, 7 de maig de 2019. El secretari general, Jordi Cases i Pallarès.
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