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Altres anuncis – Habitatge

ANUNCI d’aprovació de la modificació dels estatuts socials de 
l’entitat pública empresarial Patronat Municipal de l’Habitatge amb 
l’objecte de canviar la seva denominació per la d’Institut Municipal 
de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.

El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, en sessió de data 26 
de gener de 2018, ha acordat:

Acord del Consell Municipal EM 2017-10/19 de 26-01-2018, d'aprovació de la 
modificació dels estatuts del PMH. “Aprovar definitivament, atès que no s’han 
presentat al·legacions durant el termini d’informació pública, la modificació dels 
estatuts socials de l’entitat pública empresarial Patronat Municipal de l’Habitatge amb 
l’objecte de canviar la seva denominació per la d’Institut Municipal de l’Habitatge i 
Rehabilitació de Barcelona, aprovada inicialment per la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports, en la sessió de 23 d’octubre de 2017, en el sentit que assenyala 
l’informe de la Direcció de Serveis d’Empreses, Consorcis i Fundacions que figura a 
l'expedient. Publicar el present acord i la modificació dels Estatuts en el Butlletí 
Oficial de la Província i en la Gaseta Municipal. Facultar indistintament, el President i 
el Secretari del Patronat Municipal de l’Habitatge, en endavant Institut Municipal de 
l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, per a que puguin efectuar tots els tràmits 
adients per a la plena efectivitat d’aquest acord.”

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: 

Allà on diu :

“Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona” 

ha de dir:

“Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona”.

Allà on diu:

“El Patronat”

ha de dir:

“L’Institut”.

13 de Febrer del 2018
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En l’article 3.5, allà on diu:

“Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol” 

ha de dir:

“Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost”.

Barcelona, 29 de gener de 2018. El secretari general, Jordi Cases i Pallarès.

13 de Febrer del 2018
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