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PEDRO A CASADO MARTíN

NOTAR!

Avinguda Diagonal, 538
08006-BARCELONA

Telf.93 240 35 00 I Fax 93 202 02 47

NÚMERO C1NC-CENTS QUARANTA-TRES. -----------------

ELEVACIÓ A PÚBLIC D'ACOROS SOCIALS ( CESSAMENT DE CONSELLER

I CONSELLERS DELEGATS, NO-

MENAMENT DE NOU CONSELLER I

DESIGNACIO DE

CONSELLERS DELEGATS)
A la Ciutat de BARCELONA,

el dia setze de

mar~

de

dos mil setze. --------------------------------------Davant meu,

CASADO MARTÍN,

PEDRO ÁNGEL

l' 11 'lustre Col ·legi Notarial de CATALUÑA,

Notari de
amb

resi-

déncia a la Ciutat de BARCELONA, --------------------COMPAREIX:
EN JAUME GARC1A 1 SOLER,

INTERVÉ
mercantil
carrer

en

nom

"SERMETRA,

Muntaner,

temps indefinit,

i

representació
S. L.",

números

domiciliada
315-321;

mitjan~ant

de

la
a

Companyia
Barcelona,

constituida,

per

escriptura autoritzada pel

Notari que fou de Barcelona, el senyor Joaquín Borruel
1

Otín,

en data 19 de juny de 2003;

rectífícada en vír-

tut d'escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona,
el senyor Pedro-Ángel Casado Martín, el dia 5 de juli01 de 2004, amb número 1.492 de protocolo -----------Té el NIF:

B-63.269.799. -------------------------

INSCRITA en el Registre Mercantil de Barcelona,

volum 36758, foli 76, full número B-295431,

al

inscripció

la. --------------------------------------------------

Dels Estatuts social s pels quals es regeix la Companyia transcric a continua ció, per ésser pertinents a
aquest atorgament, els particulars següents: --------"ARTICLE 2. - OBJECTE: ----------------------------

2.1.

La

Societat

té per

objecte la

prestació de

serveis de manteniment preventiu, correctiu i evolutiu
de sistemes de venda i

validació de títols integrats

de transport públic col'lectiu de viatgers i de siste-

mes d'ajuda a l'explotació de serveis de transport públic col'lectiu de viatgers. ------------------------2.2. La Societat desenvolupara les activitats compreses en el seu objecte social

únicament en relació

als serveis de transport públic col'lectiu de viatgers
que operin dins 1 'ambit de vigencia del sistema tarifari integrat de la regió metropolitana de Barcelona.
2.3.

Si

les

disposicions
2

legals

exigissin per a
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1 'exercici

d'a1guna

de

les

activitats

compreses

en

l'objecte social la disposició d'a1gun titol professiona1 o habi1itació administrativa, o la inscripció en
registres públics de qua1sevo1 classe, la realització
d'aquestes
s' hagin

activitats

sa tisfet

el s

no

podrá

iniciar-se

fins

que

requerimen ts administra ti us

que

correspongui. ". -------------------------------------CONCORDA amb els Estatuts socials transcrits,

als

que em remeto, sense que en al16 ornés hagi res que limiti,

restringeixi ni condicioni lo transcrito

El

senyor Garcia

es

troba especialment

legitimat

per a aquest acte en virtut:
-

Pel seu nomenament de Conseller i Secretari del

Consell
Junta

d'Administración,

General

Ordinaria

per
i

acords

Universal

presos

per

i

Consell

del

la

d'Administració de la Societat en sessions celebrades
ambdues el dia 4 de novembre de 2.015, elevat a public
mitjan~ant

escriptura autoritzada pel sotasignat Nota-

ri el dia 24 de novembre de 2.015,
rneu protocol,

número 2.398 del

degudament inscrita al Registre Mercan3

til motivant l'inscripció l5a. ----------------------ria

i

Pels acords presos per la Junta General OrdinaUniversal

i

del Consell

d'Administració de

la

Societat en sessions celebrades ambdues el dia 25 de
febrer de 2016, amb els quorum que s'indiquen, conforme

acredita

deixo

amb

unides

a

les

certificacions

aquesta

matriu,

que

em

lliure

i

protocol ·litzant-les

amb la mateixa i legitimant les signatures que l'autori t zen del

President

(Sr.

Joan Soler i

Moll),

i

del

propi Secretari no Conseller (el Sr. Garcia, aquí compareixent) . -.----------------------------------------Declara el senyor Garcia que no ha variat la capacitat jurídica de la seva representada,

i que la seva

denominació social, forma jurídíca i, especialment, el
seu domicili i objecte social, són els que s'han indicat anteriorment;

que continua en l' exercici del seu

expressat carrec i

que les seves facultats no li han

estat revocades ni limitades en forma alguna. -------Jo, el Notari, dono fe que, al meu judici, són suficients les facultats representatives acreditades pel
senyor Garcia perqué,

en l'exercici del seu expressat

carrec, pugui atorgar l'elevació a públic d'acords socials s'instrumenta en aquesta escriptura. ----------L'identifico

mitjan~ant

4

el seu document d'identi-

PAPEL EXClUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

CS3223687
10/2015

tat

que m'exhibeix;

i

assegurant

tenir,

l

tenint

al

meu judici, la capacitat legal necessaria per a formalitzar aquesta escriptura,
E X P O S A:
1.- Que en

nistració abans

la Junta General i
esmentats

es

el Consell d'Admi-

van adoptar

els

acords

que consten extensament transcrits en els certificats
protocol 'litzats amb aquesta matriu,

amb els quorums

que allí s'indiquen i als que em remeto.
11.- 1 que solemnitzant els referits acords,

-----

A T O R G A:
PR1MER.- CESSAMENT DE CONSELLERS. Es cessar al co-

seller

JOSEP-ANTON GRAU 1 REINES,

aprovant íntegra-

ment la seva gestió en el desenvolupament del seu carrec.
SEGON.- NOMENAMENT DE CONSELLER. Es nomenar Conse-

llers del Consell d'Administració, per termini esta tutarí,

PERE TORRES 1 GRAU.

Les dades i

circumstancies

del nomenat, resulta de la certificació deIs acords de
la Junta General protocol -litzat amb la presento ----5

El nomenat,

presents en la Junta General accepta-

ren el carrec manifestant que la seva representada no
esta sotmesa a cap incompatibilitat legal, en especial
les que assenyala la Llei 3/2015 de 30 de

mar~,

i pro-

met desenvolupar-lo lleial i diligentment. ----------QUART.- CESSAMENT I NOMENAMENT DELS CONSELLERS DELEGATS. ----------------------------------------------

Es ces sen als anterior s Consellers Delegats mancomunats de la Societat senyors JOSEP ANTONI GRAU 1 REINES i RAMON SAGALES 1 ORTEU. ------------------------Se nomena als senyors RAMON SAGALES 1 ORTEU i PERE
TORRES

1 GRAU

Societat,

Consellers

Delegats mancomunats

de

la

autoritzant-los per exercitar totes les fa-

cultats própies del Consell que siguin estatutariament
o legalment delegables. -----------------------------Tots els designats,

presents en l' acord del Con-

sell acceptaren el carrec manifestant que la seva representada no esta sotmesa a cap incompatibilitat legal,

en especial les que assenyala la Llei 3/2015 de

30 de

mar~,

i

promet desenvolupar-lo lleial

1

dili-

gentment. -------------------------------------------CINQuE.- Com a conseqüéncia,

Consell

d' Administraciá de

la

els carrecs dins del

Societat

resten de

la

següent manera: -------------------------------------6
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President: Joan Soler i Moll_ -------------------Vocals: Carme Fabregas Casas; Josep Caldu i Cebri-

an; Georgina Andreu Huch; Luis Carlos De La Concepción
Malavez. --------------------------------------------Consellers i

Consellers Delegats mancomunats:

Ra-

mon Saga les i Orteu i Pere Torres i Grau. -----------Secretari Conseller: Jaume Garcia i Soler. ------INSCRIPCIÓ PARCIAL.- De conformitat amb el que es-

tableix el Reglament del Registre Mercantil, el compareixent sol -licita expressament la inscripció parcial
de la present escriptura,
les seves clausules,

en el supósit que alguna de

o dels fets,

actes o negocis ju-

rídics continguts en ella i susceptibles d'inscripció,
patissin algun defecte,

al parer del Registrador,

que

impedeixi la practica de la mateixa. Sol-liciten també
la qualificació en full separat. --------------------CLAUSULES ADDICIONALS.- -------------------------(1) _-

SOL -LICITUD COMUNlCACIÓ AL REGISTRE MERCAN-

TIL 1 DESIGNACION DE PRESENTANT.

Jo,

el notari,

faig

constar que en compliment de lo previst en l'Article
7

112.1 de la Llei 24/2.001,
Reglament Notarial,

i

en

l'Article 249.2 del

lliuro al Registre Mercantil "có-

pia autoritzada electrónica",

de la qual cosa deixaré

constáncia per nota-diligéncia al final de la presento
La cópia autoritzada electrónica s'expedirá pel notari
autoritzant, conforme a l'articulo 17 bis 5 de la Llei
de 28 de maig de 1968 de 1 Notariat i al article 224.4
del Reglament Notarial,
litat

de

la

seva

amb l'única i exclusiva fina-

remissió

al

Registre

de

Mercantil

pertinent, a l'efecte de causar el seient de presentació i
tal

posterior inscripció del negoci formalitzat.

fi

qua n

menester

sigui

atorga

propi Notari autoritzant perqué,

mandat

exprés

en el seu nom i

A
al

re-

presentació pugui presentar a l'Administració o Registres,

la present escriptura i quantes unes altres ha-

gin pogut formalitzar-se o es formalitzin necessáries
per a la inscripció de la mateixa en el Registre Mercantil,

aixi com efectuar les gestions,

comunicacions

i

recursos

declaracions,

que com subjecte

o obligat

tributari li correspon. -----------------------------(II) . -

CLAUSULA

D' INFORMACIÓ

DE

DADES. -

D' acord

amb l'establert a la Llei Orgánica 15/1999, els compareixents queden informats i

accepten la incorporació

de les seves dades als fitxers automatitzats existents
8
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a la Notaria, que es conservaran en la mateixa amb caracter confidencial,

sense perjudici de les remissions

d'obligat compliment.
(III) . -

redactada
204/1998,

La

IDIOMA. -

d'acord

present

amb

el

de 30 de juliol,

escriptura

disposat

en

ha
el

estat
Decret

de la Generalitat de Cata-

lunya. ----------------------------------------------Previament advertit del
si,

li

llegeixo

aquesta

escriptura

seu contingut, es ratifica i
ri,

seu dret a
i

llegir-la per
assabentat

del

la signa amb mi, el Nota-

que de tot el consignat en aquest instrument pú-

blic,

redactat

amb la present,

en

cinc

folis

d' ús

notarial,

numerat

i els quatre números següents en ordre

correlatiu descendent,

jo,

el

Notari,

dono

fe.

gueix la firma del senyor compareixent. = Signat:
dro-Angel Casado Martin.=
D .A.

3"

SePe-

Rubricat i segellat. ------

Llei 8/89- Document no

subjecte

(Instru-

ment sense quantia). --------------------------------DILIGENCIA DE

PRESENTACIO

I

INSCRIPCIO

TELEMATICA EN

REGISTRE MERCANTIL: ----------------------------------

9

La poso

jo,

PEDRO-ANGEL CASADO MARTIN,

el mateix

notari autoritzant del document previ, per fer constar
que de conformitat amb l'article 249 del Reglament Notarial, he remes per via telemática una cópia autoritzada

electrónica

de

l' escriptura

al

Registre

de

la

Propietat competent, qui m'ha remes -també per via telemática, -

una

primera comunicació relativa al

rebut

digital de l'escriptura (o número d'entrada) , i seguidament,

una

Presentació",
d'

primera
i

Assentament

justificants que

"Notificació

d'

Assentament

de

posteriorment una segona "Notificació
de
he

Presentació".
imprés

i

Així

consta

incorporo a

en

els

la present

diligéncia i del que resulten les dates de realització
de cadascun del citats trámits. ---------------------Així mateix,
2016,

faig constar que el dia 4 d' abril de

i d'acord amb l'art.

112 de la Llei 24/2001,

he

rebut també per via telemática del Registre Mercantil
la NOTIFICACIÓ DE L' INSCRIPCIÓ de l'escriptura precedent en els llibres del Registre. Aquesta notificació,
que he ímprés en paper,

queda incorporada igualment a

aquesta matriu per mitja de la present diligéncia.
Del contingut de tota aquesta diligéncia,

que co-

menya al final del rever s d'un full de paper timbrat
de l' Estat,

d'us exclusiu per a documents notarials,
10
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número CS3224268 i
classe que signo,

termina en el present full d'
firmo,

rubrico i

cinc d' abril de dos mil setze,
fe.

Signat:

segell,

Barcelona,

jo el Notari,

Pedro-Angel Casado Martin.=

igual

en dono

Rubricat i

segellat. --------------------------------------------

UNITS

OOCUMENTS

11

..
Jaume García Soler, titular de NIF número
Secretari del Cansell
d'Administració de SERMETRA, S.L., CIF número B-63269799.
CERTIFICA
1.- Que a Barcelona, el 25 de febrer de 2016, a les 12:00 hores, a la seu social de

Sermetra, S.L., situada al carrer Muntaner, núm. 315-321, estant presents o
degudament representats tots els membres del Consell d'Administració de la societat,
es a dir, els senyors: Joan Soler i MolI, Ramón Sagales Orteu, Georgina Andreu Huch,
Luis Carlos de la Concepción Malavez, Pere Torres i Grau, Carme Fábregas Casas,
Jaume Garcia i Soler i Josep Caldú i Cebrián; decidiren per unanimitat constituir-se en
sessió del Consell d'Administració a I'objecte d'adoptar acords sobre els següents
punts de I'ordre del dia que préviament aprovaren per unanimital:
1.- Nomenament Consellers Delegats Mancomunats
2.- Informe activitats
3.- Pressupost 2016
4.- Desenvolupament de les tasques derivades de I'addenda del conveni de
col'laboració de data 23 de gener de 2013
5.- Precs ¡preguntes

11.- Que actuá de President el senyor Joan Soler i MolI i de Secretari el senyor Jaume
Garcia i Soler, per haver estat ambdós unánimement escollits pels Consellers.
111.- Que igualment va assistir al Cansell d'Administració, el senyor L1orenc;: Marcos i
Valls, Gerent de la sodetat, la Sra. Mireia Ruiz Díaz, directora de Fecav i el Sr. Josep
Anton Grau ¡Reines.
IV.- Que un cop oberta la sessió el Consell d'Administració adoptá per majoria del
75% deis vots a favor i dues abstencions lés a dir, 6 consellers a favor i dues
abstencionsl. entre d'altres, els següents acords que Iiteralment transcric:
"Revocar el earree de Conselfers Delegals Maneomunals del Conself
d'Adminislraeió efeeluals mitjam;anl Aeord del Conself d'Administraeiá de 4 de
novembre de 2015 en favor del Sr. Ramon Sagalés i Orleu i el Sr. Josep Anlon
Grau i Reinés~

Estan present en aquest acte els senyors Ramon Sagales i Orteu i Josep Anton Grau i
Reinés es donen per notificats.

V.- Que estant present en aquest acte els Conseliers Delegats Mancomunats revocats,
es van donar per notificats.
VI.- Que arribat al punt de I'ordre del dia en relació al nomenament del Consellers
Delegats Mancomunats, es va debatre qui podrien ser consellers. Un cop debatut la
designació, els membres del Consell d'Administració, per majoria del 75% deis vots

12
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a favor i dues abstencions lés a dir, 6 consellers a favor
adoptaren els següents acords:

dues abstencions),

"Nomenar Consel/er De/egat Mancomunat del Consel/ d'Administració, al Sr.
Ramón Sagalés i Orteu, de/egant-Ii totes les facu/tats que legalment i
estatutáriamenl compeleixen al Cansel/ d'Adminislració, Irel de les legalmenl
indelegabfes'~

"Nomenar Cansel/er Delegal Mancomunal del Cansel/ d'Adminislració, al Sr. Pere
Torres i Grau, deleganl-li lales les facultals que lega/menl i eslatutáriament
compeleixen al Consel/ d'Administració, Irel de les legalment indelegables'~
"Apravar el conlracte d'administració socielária amb el Sr. Ramón Saga/és i
Orteu, en la seva qualital de Cansel/er Delegat Mancomunat del Consel/
d'Administració de SERMETRA, SL, adjuntanl-se el maleix a !'acta d'aquesta
sessió~

''Aprovar el canlracte d'adminislració socielária amb ei Sr. Pere Tarres i Grau,
en la seva qualilal de Consel/er Delegal Mancomunal del Cansel/ d'Administració
de SERMETRA, SL, adjuntant-se el maleix a !'acta d'aquesta sessió~
VII.- Que en relació als Consellers Delegats Mancomunats nomenats, els senyors
Ramón Sagalés i Orteu i Pere Torres i Grau, estant presents en la sessió, acceptaren
el carrec pel qual han esta! designats i manifestaren que no es troben immersos en
cap deis supósits de prohibició o incompatibilitats legals pel desenvolupament del
mateix. Aixi mateix procediren a signar el contracte d'administració societaria segons
model aprovat préviament per unanimitat per la totalitat deis Consellers,
protocol·litzant-se els contractes en la própia acta de la sessió.
VIIJ.- Que, un cop esgotats els punts de I'Ordre del Dia, la sessi6 va ser interrompuda
per procedir a la redacció de I'Acta que, lIegida als assistents pel Secretan a la represa
de la sessió, va ser aprovada per unanimitat i signada pel President ¡Secretar!.

I per qué aixi const; lIiuro la present certificació. a Barcelona, a 25 de febrer de 2016 .
.\

,

i

VIST I PLAU DEL P;RESIDENT

EL SEpRETARI
!

Vi
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CERTlFICACIÓ ACTA JUNTA GENERAL DE SERMETRA, SL

En JAU ME GARCIA SOLER amb N.I.F.
com a Secretari Conseller

CERTIFICA
Que en el Llibre d'Actes d'aquesta Societat, Sermetra, S.L. CIF número B-63269799,
consta transcrita l'Acta de la Junta General i Universal celebrada a BARCELONA, a
la seu del domicili social, el 25/0212016.

Assisténcia
Assistiren la totalitat deis socis que representen el 100% del Capital Social, es
consignen en I'Acta els seus noms i la representació que ostenten i constant la firma
de tots ells.
Acceptació
Acceptaren els anomenats senyors socis, per unanimitat, la celebració de la Junta i el
seu ordre del dia, i són designats aixi mateix per unanimitat President de la Junta En
JOAN SOLER I MOLL i com Secretari En JAUME GARCIA i SOLER.
Ordre del dia i acords
L'Ordre del Oia i els Acords adoptats per unanimitat, foren els que tot seguit es
transcriuen de manera literal:
Ordre del dia
1.- Cessament i designació d'un membre del Consell d'Administració.
2.- Aprovació de I'acta.
Acords
"PRIMER.- Revocar el carrec de membre del Consell d'Administració de la societat
del senyor Josep Anton Grau i Reinés, a qui se Ii agraeixen el serveis prestats i
s'aprova la gestió duta a terme".
"SEGON.- Nomenar com a membre del Consell d'Administració al senyor Pere
Torres i Grau,
peltermini estatutari de
cinc anys".
"TERCER.- Facultar a qualsevol membre del Consell d'Administració de la societat
als efectes de que subscrigui tots aquells documents, públics o privats que siguin de
menester per a I'efectivitat deis presents acords".

14
-1-

PAPEL EXCl..USI'oIO At.RA DOCUMENTOS NOTAFllALES

CS3223682
10/2015

,'
A L T R A M E N T e E R T I F I e A que estan presenl en aquesl acle el nou
Conseller designat. accepta el cárrec, tal manifeslanl no lrobar-se en cap deis
supósits d'incompatibilital o prohibició per I'exercici del maleix.
A L T R A M E N T e E R T I F I e A que eslan present en aquest acle el Conseller
subslitu'it, el senyor Josep Anton Grau i Reinés, es lingué per notifica!.
A L T R A M E N T e E R T I F I e A que en la maleixa sessió es va estendre I'acta
corresponent. la qual fou aprovada per unanimital pel propi órgan i signada pel
Secrelari amb el Visl i Plau del President, en la maleixa data.
I perqué cons!i lliuro la presenl amb el Visl i Plau del President, a BARCELONA, a 25
de febrer de 2016.

El Secretari

JAU ME &,¡fI7'í.

JOAN SOLER I MOLL

15

ragma

Hora:

17/03/2016
09:18:29

Libro:

1

Año:

2016

Fecha:

I

oe

I

Número: 360Q0551
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~o13:l~STJFICANTE DE FECHA DE RECEPCiÓN
El documento de asiento de presentación recibido de la solicitud de inscripción del protocolo

54312016 fue enviado por el Registro Mercantil BARCELONA
17/03/2016 a las 17:09:23, firmado electrónicamente por el
MERCANTIL.

MERCANTIL en recha
Registro BARCELONA

Resultado de la validación de la firma c1cctrónicfI
./ El certificado no eS1aba caducado.

-/ El eel1ificado 110 estaba revocado.
.,.;' Se confió en el emisor del certificado.
./ El contenido del documento no ha sido alterado.

De: Registro Mercantil de Barcelona
a: Notario D.lDñ. P.A. CASADO MARTIN
Notificación de Asiento de Presentación
Se pone en su conocimiento que el documento con número de entrada 36040551
correspondiente a la sociedad SER METRA SL, número de protocolo 543/2016 autorizado el dla
dieciseis de marzo de dos mil dieclseis fue presentado el dja diecisiete de marzo de dos mil
dieciseis en el diario 1234, asiento 3115

IMPORTANTE: SÓLO EN EL CASO DE QUE LA NOTARIA ASUMA LA TRAMITACiÓN DEL
DOCUMENTO ANTE EL REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA
IMPRESCINDIBLE PARA CONTINUAR EL PROCESO:
Con el fin de realizar la necesaria provisión de fondos para atender al coste de la publicación en

el BORME, cuando fuera necesario, (articulo 426.1 del Reglamento del Registro Mercantil), y, en
todo caso, al pago de la minuta de los derechos generados por la inscripción, haga elie o copie y
pegue
el
siguiente
enlace
en
su
navegador:
htlps:IIwww.registromercantilben.es/notarios/datosbanea nos. ph p?cryptAESnotario= HR M313979
DMO

De: Registre Mercantil de Barcelona

a: Notari/tária Sr./Sra. P,A. CASADO MART1J:I¡

Notificació d'assentament de presentació
Es posa en el seu coneixement que el document amb número d'entrada 36040551 corresponent
a la societat SERMETRA SL, número de protocoi 54312016 autoritzat el dia setze de mar9 de
dos mil setze va ser presentat el ;iia disset de mart; de dos mil setze al diari 1234,
assentament 3115

IMPORTANT: NOMÉS EN CAS QUE LA NOTARIA ASSUMEIXI LA TRAMITACIÓ DEL
DOCUMENT DAVANT EL REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA
IMPRESCINDIBLE PER CONTINUAR EL PROCÉS:
Per tal de realitzar la provisi6 de fans necessária per atendre el cest de la publicaci6 al BORME,
quan sigui necessari (article 426.1 del Reglament del Registre Mercantil), i, en tal cas, al
pagament de la minuta deis drels generats per ia inscripció, feu e1ic o cepieu i enganxeu I'enlla,
segUent
al
seu
navegador:
https:JJwww.registromercantilbcn.es/n olaries/datosban carias. ph p?cryptAESnotario= HRM313979
OMO
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De acuerdo con la Ley 0!9ilnlca de Protecclon de Datos de
los dalos, por sI o pO{l'iQ~&lc!arlo o representante, h_

los slguI.nles ext'iIj~"~
~
~
1:>

aracter Personal 15/1999 de 13 de diCIembre el titular de
SU consentimiento Inequlvoco, y queda Informado de

Q
1 • De la lOcorpOll
d
9105 sIgUientes ficheros objeto de tratamlenlo automatizado A) Registro Mercant~ y
al tratamiento a6lO
~, siendo responsable det fichero y dellratamlento este RegIStro Mercanlll El uso y
fin deltrat¡¡m1en'a
~Iegislaclón vigente, esto es, por el Reglamento del Registro Mercanlll Art 2·
Objeto del Reglst1i
~Istro MercanUI tiene por obleto a) la inScripcIón de los empresariOs y demas
SUletos establecIdos ~
:ey-; Xde los actos y contratos relatiVOS a tos mismos Que determinen la Ley y este
Reglamento. b) La le~~ los libros de ros empresarios, el nombramiento de expertos independientes y de
auditores de cuentas y el depósito y publicidad de los documentos contables. c) La centralización y publicación de la
información registra!. que serilllevada a cabo por el Registro Mercantil Central en los términos prevenidos por este
Reglamento. Art. 4.· Obligatoriedad de la inscripción.- La inscripción en el Registro Mercantil tendrá carácter obligatorio,
salvo en los casos en que expresamente se disponga lo contrario. Art. 12. Publicidad formal.- El Registro Mercantil es
público y corresponde al Registrador MercanlH eltratemiento profesional del contenido de los asientos regislrales, de
modo que se haga efectiva su publicidad directa y se garantice, al mismo tiempo, la imposibilidad de su manipulación o
televaciado. 8) FLEI (Fichero localizador de Entidades Inscritas) y al tratamiento automalizado de los mismos, siendo
responsable del rlChero y del tratamiento este Registro, '! cuyo Encargado del tratamiento y representanle es el Colegio
de Registradores. El uso y fin del tratamiento es permitir el establecimiento de sistemas de Información por vla telemática.
la publicidad telemática del contenido de los Registros Mercantiles y de Bienes Muebles se realizará de acuerdo con los
principios contenidos en los artIculas 221,222,227 Y 248 de la Ley Hipotecaria, en retación con los Registros de la
Propiedad. (Art.2 3.4 del Código de Comercio).
2.- De lo establecido por el Apartado Sexto de la Instrucción de 17-2·1998 de la DGRN, dependienle del Ministerio de
Justicia: Las solicitudes de publicidad formal quedarán archivadas, de forma que siempre se pueda conocer la persona
del solicitante, su domicilio y documento nacional de identidad o número de identificación rIScal durante un periodo de
tres afias.
3.- De que la polltjca de privacidad de los Registros Mercantiles le asegura el ejercicio de los derechos de acceso.
rectificación, cancelación, información de valoraciones y oposición. en los términos establecidos en la legislaCión vigente.
pudiendo utilizar para ello el medio de comunicación que habitualmente utilice con este Registro, y de que el mismo ha
adoptado los niveles de seguridad de protección de los Datos Personales legalmente requeridos, y ha instalado todos los
medios y medidas técnicas y organizativas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no aulOJizado
y robo de los dalos, cuyo secreto y conHdencialidad garantiza.

O'acord amb la Llei organica de Protecció de Oades de earacter Per,5onal t 511999 de 13 de desembre, ellitular de les
dades, per si mateix o per mandatari o representant ha prestal el seu consentiment ineQuivoc i queda informat deIs
extrems següents:
1.· De la incorpora ció de les seves dades als següents fitxers que son objecte de tractament aulomatitzat: A) Registre
Mercantil j al tractament automatitzat del mateix. essenl responsable del fitxer i del tractament aquest Registre Mercantil.
L'ús i finalilat dellractament és el previst per la legisladó vigen!. aixQ és, pel Reglament del Registre Mercantil: Article 2n.
Objecte del Registre Mercantil.- El Registre Mercanti¡ lé ¡:.er abjecle a) la inscripció deis empresaris i de la resta de
subjectes establerts per la lIei. i deis acles I contraetes relatius als mateixos que determinin la lIei i aquest Reglament. b)
La tegalit2ació deis lIibres deis empresaris, el nomenament d'experts independents i d'auditors de comptes i el dipósil i
publicital deIs documents comptables. e) La centralització i publicadó de la infarmaci6 registral, Que sera portada a terme
pel Registre Mercantil Central en els termes disposats per aquesl Reglamenl. Article 41. Obligatorietal de la inscripció.- la
inscripció al Registre Mercantil t¡ndril carácler obligatori, Iret dets casos en que es disposi expressament el contrario
Article 12é. Publjcitat formal.- El Registre Mercantil és public ¡ correspon al Registrador Mercantil el tractament
proressional del contingut deis 3ssentaments registrals, de forma Que es faci efectiva la seva publicitat directa ¡ es
garanteixi, al malelx temps. la impossibilitat de la seva manipula ció o telebuidatge. B) FLEI (Fitxer Localitzador d'Entilats
Inscrites) i al tractament automatilzat de les dades. essent responsable del fitxer j del tractament aquest Registre, i el
Col.legi de Registradors t'encarregal del Iractamenl i el seu representan!. L'ús i finalitat del Iractament és permetre
I'estabriment de sistemes d'informació per via telematica. La publicilat telematica del contingut deis Registres Mercantils i
de 8ens Mobtes es realitzara d'acord amb els prlncipis continguts als articles 221. 222. 227 i 248 de ta lIei Hipotecaria.
en relació amb els Registres de la Propietat (Article 2 3.4 del Cadi de Comer.;).
2.- De I'eslablert per I'apartal sise de la Instrucció de 17.02.1998 de la DGRN, depenent del Minisleri de Justicia: les
sol.licituds de publicital formal Quedaran andvades, de forma que sempre es pugui conélxer la persona del soUicjtadar, el
seu domicili i el document nacional d'identitat o el numero d'ldentifieació fiscal durant un perlade de tres anys.
3.- De qué la pollUca de privacltat deis Registres Mercantils Ii tlssegura I'exercici deis drets d'acces, rectificaeia,
cancel.lació, informaci6 de valoracions i oposició. en els lermes eslablerts a la legislació vigent, podent utililzar per a
aquesta finalital el milja de comunicació que utilitzi de forma hab:lual amb aquest Registre, i de qué el Registre ha
adoptal els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals requerits legalment, i ha inslal.lat lots els mitjans i
mesures lécniques i organilzatives al seu abast per lal d'evrtar la perdua, el mal ús, raJleració, I'aceés no auloritzat i el
robatori de res seves dades, el secret i la confidenci"lilat de les qualS garanteix.
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JUSTIFICANTE DE FECHA DE RECEPCIÓN

El documento de asiento de presentación recibida de la solicitud de inscripción del protocolo

543/2016 Fue enviado por el Registro Mercantil BARCELONA MERCANTTL en fecha
18/0312016 a las 10: 13: 1O, finnado electrónicamente por el Registrador NOMBRE FERNANDO
DE LA PUENTE ALFARO - NIF 052453851\11.

Resultado de la validación de la finl1a electrónica
'<'
El certificado no estaba caducado.
-/ El certificado no estaba revocado.
. / Se confió en el emisor del certificado .
. / El contenido del documento no ha sido alterado.

De: Registro Mercantil de Barcelona
a: Notario D./Dñ. P.A. CASADO MARTlN
Notificación de Asiento de Presentación
Se pone en su conocimiento que el documento con número de entrada 36040551
correspondiente a la sociedad SER METRA SL, numero de protocolo 543/2016 aulorizado el dla
dleciseis de marzo de dos mil dieciseis fue presentado el dla diecisiete de marzo de dos mil
dleciseis en el diario 1234, asiento 3115

IMPORTANTE; SÓLO EN EL CASO DE QUE LA NOTARIA ASUMA LA TRAMITACiÓN DEL
DOCUMENTO ANTE EL REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA
IMPRESCINDIBLE PARA CONTINUAR EL PROCESO:
Con el fin de realizar la necesaria provisión de fondoo para atender al coste de la publicación en
el BORME, cuando fuera necesario, (articulo 426.1 del Reglamento del Registro Mercantil), y, en
todo caso, al pago de la minuta de los derechos generados por la inscripción, haga clic o copie y
pegue
el
siguiente
enlace
en
su
navegador:
https :I/www.registromercanlilbcn.es/nolarios/datosbanca rios. ph p7cryptAESnolario= HR M313979
OMQ

De: Registre Mercantil de Barcelona
a: Notari/tária Sr./Sra. P,A. C!!§ADO MARTlN
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Notificació d'assentament de presentació
Es posa en el seu coneixement que el document amb numero d'enlrada 36040551 corresponent
a la socielal SERMETRA SL, numero de prolocol 54312016 autorilzal el dia setze de mare; de
dos mil setze va ser presentat el dia disset de mare; de dos mil setze al diari 1234,
assenlament 3115

IMPORTANT: NOMÉS EN CAS QUE LA NOTARIA ASSUMEIXI LA TRAMITACIÓ DEL
DOCUMENT DAVANT EL REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA
IMPRESCINDIBLE PER CONTINUAR EL PROCÉS:
Per tal de realitzar la provisi6 de fans necessaria per atendre el cost de la publicaci6 al BORME,
qua n sigui necessari (artiele 426.1 del Reglament del Registre Mercantil), i, en tot cas, al
pagament de la minuta deis dre!s generats per la inscripci6, feu e1ic o copieu i enganxeu l'enllaC;
següent
al
seu
navegador:
https:llwww.registromercantilbcn.eslno•.arios/d atos bancarios. php?cryptAE Snotario= H RM3139 79
OMQ
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De acuerdo con la Ley Org¡~lnica de Protección de Datos de Carácter Personal 15(1999 de 13 de diciembre, el tituiar de
los datos. por si O por su mandatario o representante, ha prestado su consentimiento inequlvoco. y queda informado de
los siguientes extremos:
1.· De la incorporadón de sus dalas a los siguientes fICheros objeto de tratamiento automatizado: A) Registro Mercantil y
allralamiento automatizado del mismo, siendo responsable del fichero y del tratamiento este Registro Mercantil. El uso y
fin dellratamiento es el previsto por la legislación vigente. esto es, por el Reglamento del Regislro Mercantil: Art. 2,Objeto del Registro Mercantil,- El Registro Mercantil tiene por objeto: a) La Inscripción de los empresarios y demás
sujetos establecidos por la ley, y de los actos y contratos relativos a los mISmos que delenninen la Ley y este
Reglamento. b) La legalización de los libros de los empresarios. el nombramiento de expertos independientes y de
auditores de cuentas y el depósito y publicidad de los documentos contables. e) La centralización y publicación de la
información registral, que sera llevada a cabo por el Registro Mercantil Central en los términos prevenidos por este
Reglamento, Art. 4.- Obligatoriedad de la Inscripción.- La Inscripción en el Registro Mercantil tendrá carácter obligatorio.
salvo en los casos en que expresamente se disponga lo contrario, Art. 12. Publicidad forrnal.- El RegIstro Mercantil es
publico y corresponde al Registrador Mercanlit el tratamiento profesional del contenido de los asientos registrales, de
modo que se haga efectiva su publicidad directa y se garantice, al mismo tiempo, la imposibilidad de su manipulación o
lelevaciado. B) fLEI (Fichero Localizador de Entidades Inscritas) y al tratamiento automatizado de los mismos. siendo
responsable del fichero y del tratamiento este Registro, y cuyo encargado del tratamiento y representante es el Colegio
de Registradores, El uso y fin daltratamiento es permitir el establecimiento de sistemas de información por via telemática,
La publicidad telemática del contenido de los Registros Mercantiles y de Bienes Muebles se realizará de acuerdo con los
principios contenidos en los articulas 221,222.227 Y 248 de la ley Hipotecaria, en relación con los Registros de la
Propiedad. (Art.2 3.4 del Código de Comercio).
2.· De lo establecido por el Apartado Sexto de la Instrucción de 17-2-1998 de la DGRN, dependiente del Ministerio de
Justicia: Las solicitudes de publictdad formal quedaran archivadas, de forma que siempre se pueda conocer la persona
del solicitante, su domicilio y documento nacional de idt:ntldad o numero de identificación fiscal durante un periodo de
tres afias.
3.· De que la pallUca de privacldad de los Registros Mercantiles le asegura el ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación, información de valoraciones y oposición. en los lérminos establecidos en la legislación vigente.
pudiendo utilizar para ello el medio de comunicación que habitualmente utilice con este Registro. y de que el mismo ha
adoptado los niveles de seguridad de protección de los Dalos Personales legalmente requeridos. y ha instalado todos los
medios y medidas técnicas y organizalivas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado
y robo de los datos, cuyo secreto y confidencialidad garantiza.

O'acord amb la L1ei organica de Prolecció de Dades ~ Caracler Personal 15/1999 de 13 de desembre, el t"ular de les
dades, per si maleix o per manc!atari o representanl. ha prestat el seu consentimenl inequivoc ¡queda informat deis
extrems següents:
1.- De la incorpora ció de les seves dades als següents fitxers que són objecle de lractament automatitzat: A) Registre
Mercantil i al tractament automalitzat del maleix, essent responsable del filxer i deltractament aquesl Registre Mercantil.
L'ús i finalitat deltractament és el previst per la legislació vigent. aixó és, pel Reglament del Registre Mercantil: Artlcle 2n.
Objecle del Registre Mercantil.- El Registre Mercantil té per objecle a) la inscripció deis empresaris i de la resta de
subjectes eslablerts per la Llei, ¡deis aetes i contractes relallus als mateixos Que determlmn la L1ei i aquest Reglamenl. b)
La legalització deis Ilibres de~ empresaris, el nomenament d'experts independents i d'audilors de comptes i el dipósit i
publicitat deis documents comptables, e) La centralització i publicació de la informació registra l. que sera portada a terme
pel Registre Mercantil Central en els teones disposals per aquest Reglamenl. Article 41. Obligatorietat de la inscripció,- La
inscripció al Registre Mercantil lindra carader obligatori, tret deis casos en Qué es dlsposl expressament el contrario
Artiete 12é. Publicilat fOfTTlal.- El Registre Mercantil és public i correspon al Registrador Mercantil el tractament
professlonal del contingut deIs assentaments registrals. de forma que es faci efec1iva la seva publicitat directa i es
garanteixi. al mate ix temps, la impossibilitat de la seve manipulado o telebuidatge. B) FLEI (Fltxer Localitzador d'Enlilats
Inscrites) i al tractament automatitzat de les dades, essent responsable del fitxer i del traclament aquest Registre, i el
Col.1egi de Registradors I'encarregat del tractament i el seu representan!. L'ús i finalital del traclament és permetre
I'establiment de sistemas d'inforrnació per vla telematica. La publicilat telemática del contingut deis Registres Mercantils i
de Béns Mobles es realitzara d'acord amb els principis conlinguts als articles 221, 222, 227 i 248 de la lIei Hipotecaria,
en relació amb els Registres de la Propietat (Article 2 3.4 del Códi de Comerrr).
2.- De l'establert per I'apartat sisé de la Inslrucció de 17.02,1998 de la OGRN, depenent del Ministeri de Justicia: les
sol.liciluds de publicitat formal quedaran arxivades. de forma Que sempre es pugui coneixer la persona del soUcitador, el
seu domidli 1el document nacional d'identitat o el numero d'identificació fiscal durant un perlad e de tres anys.
3.- De qué la politica de privacitat deis Registres Mercanlils ti assegura I'exercici deis drets d'accés, rectificadó,
cancel.lació, in!ormeció de valoracions i oposició, en els termes eslablerts a la legislació vigenl, podent utllitzar per a
aquesta finalital el mitja de comunicadó que utilitzi' de forma habitual amb aquest Registre. i de qué el Registre ha
adoptal els nivells de seguretat de proteccl6 de les Dades Personals requerits legalmenl, i ha ¡nstal.lat tots els mitjans i
mesures técniques i organitzatives al seu abast per tal d'evitar la perdua. el mal uso I'alteradó, I'acces no autoril.zal i el
robatori de les seves dades, el secret i la confidencialitat de les quals gafanteix,
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JUSTIFICANTE DE FECHA DE RECEPCiÓN

El documento de calificación recibido de la solicitud de inscripción del protocolo 54312016 fue
enviado por el Registro Mercantil BARCELONA MERCANTTL en fecha 04/04/2016 a las
10:35:41, firmado electrónicamente por el Registrador NOMBRE JOS E IGNACIO
GARMENDIA RODRIGUEZ - NIF 07832988Q.

Resultado de la validación de la firma electrónica
J

El certificado no estaba caducado .

../ El cenificado no estaba revocado .

./ Se confió en el emisor del cel1ificado .
./ El contenido del documento no ha sido alterado.

REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA
D'acord amb el que preveu I'article 112 de la lIei 24/2001. de 27 de desembre, es comunica que
I'escriptura autorilzada pel notari P.A. CASADO MARTlN amb el número 2016/543 de protocol,
ha quedat inscrita.

SOCIETAT: SERMETRA SL
DADES REGISTRALS: Volum:43667 Foli:132 Full:295431
Data d'lnscripci6: 01 d'abril de 2016
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Inscripci6: 16

D'acord amb la lIei organica de Protecció de Dades de Caracter Personal 15/1 999 de 13 de
desembre, el titular de les dades, per si mateix o per mandatari o representant, ha prestat el seu
consentiment inequfvoc i queda informal deis extrems següents:
1.- De la incorporació de les seves dades als següents fitxers que són objecte de tractament
automatitzat: A) Registre Mercantil i al tractament automatilzat del mateix, essenl responsable
del filxer i dellractament aquest Registre Mercantil. L'üs i finalitat del tractament és el previsl per
la legislació vigent, aixó és, pel Reglament del Registre Mercantil: Article 2n. Objecte del Registre
Mercantil.- El Registre Mercantil té per objecte a) la inscripció deis empresaris i de la resta de
subjectes establerts per la L1ei, i deis actes i contractes relatius als mateixos que determinin la
lIei i aquest Reglament. b) La legalilzació deis lIibres deis empresaris, el nomenament d'experts
independents i d'auditors de comptes i ei dipós,t i publicital deis documents comptables. e) La
centralització i publicació de la informació registral, que sera portada a terme pel Registre
Mercantil Central en els termes disposats per aquest Reglament. Article 41. Obligalorietat de la
inscripció.- La inscripció al Registre Mercantil tindra caracter obligatori, tret deis casos en qué es
disposi expressament el contrario Articie 12é. Publicitat fomnal.- El Registre Mercantil és públic i
corres pon al Registrador Mercantil el tractament professional del contingut deis assentaments
registrals, de forma que es faci efectiva la seva publicitat directa i es garanteixi, al matejx temps,
la impossibilitat de la seva manipulació o telebuidalge. B) FLEI (Fitxer Localitzador d'Entitals
Inscrites) i al tractament aulomatitzat de les dades, essent responsable del titxer ¡del tractament
aquest Registre, i el Col.legi de Registradors I'encarregat del traclament i el seu representant.
L'us i finalitat del tractament és permetre I'establiment de sistemes d'informaci6 per via
telematica. La publicital telematica del contingut deis Registres Mercantils i de Séns Mobles es
realilZara d'acord amb els principis continguts als articles 221, 222, 227 i 248 de la L1ei
Hipotecaria, en relació amb els Registres de la Propietat (Article 2 3.4 del Códi de Come,,;).
2.- De I'establert per I'apartat sisé de la Instrucció de 17.02.1998 de la DGRN, depenenl del
Mínisleri de Justicia: les sol.licituds de publicitat formal quedaran arxivades, de forma que
sempre es puguí conéixer la persona del sol. licitador, el seu domicili i el document nacional
d'identital o el número d'identificacíó fiscal durant un periode de tres anys.
3.- De qué la politica de privacitat deis Registres Mercantil li assegura I'exercici deis drets
d'accés, rectificaci6, cancel.lació, infor.rnaci6 de valoracions i oposició, en els termes establerts a
la legislació vigent, podenl utililZar per a aquesta finalitat el mitjá de comunicació que utilitzi de
forma habitual amb aquest Registre, i .de qué el Registre ha adoptat els nivells de seguretat de
prolecció de les Dades Personals requerils legalment, i ha instal.lat tots els miljans i mesures
técniques i organilZatives al seu abasl per tal d'evitar la pérdua, el mal ús, I'alferació, I'accés no
autorilZat i el robalori de les seves dades, el secret i la confidencialitat de les quals garanteix.
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CONCORDA amb la seva matriu que sota el número al
principi indicat es troba al meu protocol general
d'instrument públics al qual em remeto. 1 a instancia
de "SERMETRA, S.L.", lliuro cápia, en tretze fulls de
paper timbrat de l'Estat, exclusiu per a documents notarials, serie es número 3223689 i els dotze següents
correlatius i en ordre descendent, que signo, firmo,
rubrico i segello, a Barcelona, el dia set d'abril de
dos mil setze, - EN DONO FE.-
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