AL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL
Vist l’expedient EM 2021-05/14 i els informes que hi consten, la Tinent d’Alcaldia que sotasigna
formula la següent

PROPOSTA D'ACORD
AUTORITZAR a Barcelona de Serveis Municipals, SA la signatura del Pacte dels socis de
Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA), a subscriure per Barcelona de Serveis Municipals,
SA (BSM) i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que té per objecte regular la incorporació
a TERSA com a socis dels municipis metropolitans que així ho acordin, en les condicions que
preveu el Pacte, al qual s'hauran d'adherir, per a la prestació a aquests de tot tipus d’activitats,
obres i serveis relacionats amb l’energia elèctrica.
APROVAR inicialment la modificació dels estatuts de Tractament i Selecció de Residus, SA
(TERSA) corresponent als articles 1r, 1r.bis, 2n, 5è, 5è.bis, 10è, 14è.bis, 16è, 16è.bis, 17è i 20è
bis.
AUTORITZAR la venda per part de BSM de 616 de les accions de TERSA, de les quals és titular,
numerades de la 21.601 a la 22.216, ambdues incloses, a la pròpia TERSA, d’acord amb el seu
valor net comptable, que restaran en autocartera de TERSA fins que siguin adquirides pels
municipis metropolitans, si escau, per materialitzar la seva incorporació a la societat, alhora que
subscriuen el Pacte de socis. AUTORITZAR les futures transmissions d’accions de TERSA als
ajuntaments metropolitans que ho sol·licitin, transmissions que hauran de respectar la
quantificació de trenta (30) accions per ajuntament, i l’aplicació del valor net comptable que
resulti dels darrers comptes anuals. AUTORITZAR la renúncia per part de BSM a l’exercici del
dret de subscripció preferent en aplicació de l’article 8 dels Estatuts de TERSA.
SOTMETRE a exposició pública pel termini de trenta dies, a comptar des de la seva publicació, la
modificació dels estatuts de TERSA, en el benentès que si no es presenten al·legacions en
l’esmentat termini s’entén aprovada definitivament la modificació. PUBLICAR, un cop aprovat
definitivament, el text íntegre de la modificació dels estatuts al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, així com les successives modificacions en què constin els municipis incorporats, i
inserir una referència d’aquesta publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i
TRAMETRE l’acord i la modificació d’Estatuts al Registre d’Ens Locals. PRECISAR que el tràmit
d’informació pública i de publicació del text íntegre aprovat definitivament de la modificació
dels estatuts de TERSA es realitza per l’Ajuntament de Barcelona, actuant també en nom i per
compte de l’AMB.
FACULTAR l’Im. Sr. Eloi Badia Casas, Regidor d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per
adoptar les resolucions necessàries i per subscriure tots els documents necessaris per a una
concreció més adequada i una execució millor del present acord.

NOTIFICAR aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), a Barcelona de Serveis
Municipals, SA (BSM) i a Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA).”
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