
GASETA MUNICIPAL

1
gaseta@bcn.cat               barcelona.cat/gasetamunicipal                 DLB-5.656-2007

Disposicions generals – Acords del Consell Municipal

ACORD DEL CONSELL MUNICIPAL de 29 de març de 2019, d’incorporació i 
d’aprovació definitiva de la modificació dels articles que s'indiquen a 
continuació dels estatuts dels ens instrumentals de l'Ajuntament de 
Barcelona, 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 acordat:

(EM 2018-12/20) Incorporar les modificacions de l’article 3 dels estatuts de l’Institut 
Municipal d’Urbanisme i de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació d’acord amb 
l’informe que consta a l’expedient; aprovar definitivament la modificació dels articles que 
s'indiquen a continuació dels estatuts dels ens instrumentals de l'Ajuntament de Barcelona, 
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, amb el redactat que consta a l'expedient: Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat (articles 1, 2 i 5), Institut Municipal d'Informàtica (articles 1 i 2), Institut 
Municipal d'Hisenda (articles 1 i 2), Institut Municipal de Mercats (articles 1 i 2), Institut 
Municipal d'Educació (articles 1 i 2), Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida 
(articles 1 i 2), Institut Barcelona Esports (articles 1 i 2), Institut Municipal de Serveis Socials 
(articles 1 i 2), Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació (articles 3 i 4), Institut de 
Cultura (articles 1 i 3), Fundació Mies Van Der Rohe (articles 1 i 3), Institut Municipal de 
Parcs i Jardins (articles 1 i 3), Institut Municipal d'Urbanisme (articles 1, 3, 4 i 22), Barcelona 
de Serveis Municipals, SA (articles 1 i 2), Informació i Comunicació de Barcelona, SA (article 
2), Barcelona Activa, SAU (articles 1 i 3), Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (articles 
1 i 2 i s’introdueix l’article 2 bis), Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (s’introdueix l’article 1 bis i es 
modifica l’article 2) i Foment de Ciutat, SA (articles 1, 2, 3 i s’introdueix l’article 2 bis); 
facultar indistintament, el/la president/a i el/la secretari/a de cada entitat per a que puguin 
efectuar tots els tràmits adients per a la plena efectivitat d’aquest acord; publicar aquest 
acord i l’esmentada modificació dels articles dels estatuts al Butlletí Oficial de la Província 
(BOPB), a la Gaseta Municipal i inserir una referència d’aquesta publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.
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