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Disposat per l'Excma. Sra. Alcaldessa, es convoca V.I. a la sessió extraordinària que celebrarà el PLENARI 
DEL CONSELL MUNICIPAL en la Sala Carles Pi i Sunyer de la Casa de la Ciutat, a les 9:00 hores del dia 27 
de febrer de 2019, per tractar l’assumpte següent: 
 

 Part Decisòria / Executiva 
 
 Propostes d'acord 
 
 COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ 
 

1. (EM 2016-12/30) RESOLDRE, en el sentit que indica el document de resposta de les al·legacions  que consta 
a l’expedient, les al·legacions que s’han presentat a l’expedient de l’exercici de la iniciativa municipal en 
matèria de serveis funeraris per mitjà de la societat municipal Cementiris de Barcelona, SAU i, en 
conseqüència, APROVAR definitivament la memòria resultant de l’estimació de les al·legacions presentades 
que contempla la justificació de la conveniència, l’oportunitat i l’interès públic de l’operació –tenint en compte 
els informes tècnics d’actualització que consten a l’expedient– i la modificació dels estatuts de la societat 
municipal Cementiris de Barcelona, SAU, aprovades inicialment per la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, en la sessió de 14 de desembre de 2016. APROVAR l’exercici 
de la iniciativa municipal en matèria de serveis funeraris per mitjà de la societat municipal Cementiris de 
Barcelona, SAU. ENCOMANAR-LI la realització dels tràmits i procediments esmentats a la memòria i a 
l’expedient EM 2016-12/30 amb l’objecte d’operar com a empresa de serveis funeraris a que fa referència el 
present acord. FACULTAR, indistintament, el  Regidor competent per raó de la matèria i la Directora General 
de Barcelona de Serveis Municipals, SA per a que puguin efectuar tots els tràmits adients per a la plena 
efectivitat d’aquest acord. 
 

2.-  (EM 2017-04/11) APROVAR, en tant que accionista únic de Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM), 
l’alienació del 15% de la participació que aquesta té en la societat Serveis Funeraris de Barcelona, SA (SFB) 
consistent en 195 accions, números 1 a 195, ambdós inclosos, representatives del 15% del capital social de 
SFB, (i) pel procediment de subhasta pública, i, en cas que aquesta quedés deserta, (ii) a través de l’exercici 
de l’opció de venda atorgada per Pompas Fúnebres Mediterráneas, SL a favor de BSM el 13 d’abril de 2011. 
AUTORITZAR a BSM a alienar les accions de SFB, que n’és titular, facultant-la àmpliament per tal que (i) pugui 
convocar i seguir per tots els seus tràmits el procediment de licitació de les accions mitjançant subhasta 
pública, així com portar a terme totes les actuacions necessàries en relació amb la seva adjudicació; i, en cas 
que la subhasta quedés deserta, (II) pugui exercir l’opció de venda atorgada per Pompas Fúnebres 
Mediterráneas, SL a favor de BSM el 13 d’abril de 2011. NOTIFICAR a Pompas Fúnebres Mediterráneas, SL, 
en la seva qualitat d’accionista privat de SFB, i titular d’un dret d’adquisició preferent en el cas de venda per 
BSM del 15% del capital social de SFB, segons resulta de la decisió presa el 24 d’octubre de 1997 de celebrar 
un concurs públic, mitjançant un procediment obert, per a la selecció dels adquirents d’accions representatives 
del 49 % del capital social de SFB, el qual haurà de ser tingut en compte en el procediment de subhasta. 

 
Barcelona, 20 de febrer de 2019  
 
EL SECRETARI GENERAL 

 
Jordi Cases i Pallarès 


