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NÚMERO MIL QUATRE-CENTS NORANTA-DOS.-------------

ESCRIPTURA SUBSANATORIA
A BARCELONA,

a cinc de juliol de dos mil quatre. -

Davant meu,

PEDRO ÁNGEL

l' I l. lustre

Col.legi

CASADO MARTÍN,

Notarial

de

Notari de

Catalunya I

amb

re-

sidencia a la ciutat de BARCELONA, COMPARElXEN: -----El senyor RAMÓN SERÓ ESTEVE,

.El

senyor

EDUARD

BLASCO

GONZALEZ,

. ------------La

senyora

MARIA

TERESA

CAPDET

SORRIBES,

.
La

senyora

MARIA

LOURDES

1

COSTA

VIDAL,

\
\

L.-----El

senyor

JOSEP

MARIA

MARTI

ESCURSELL,

m.----------------------El

senyor

SALVADOR

ALAPONT

SrSQUELLA,

.-------I

el

senyor

XAVIER

ALSINA

CERDA,

.--------------------------INTERVENEN:---------------------------------------

1. -

El senyor Seró o

fa en nom i

representació,

en la seva qualitat. de Director General, de la "AUTORITAT

DEL

TRANSPOR':l' METROPOLITA"

Coordinació del

(Consorci

per

a

la

sistema metropoli ta de Transport pú-

blic de l'area de Barcelona (ATM)).

Constituit en vir-

tut del Decret 48/1997 de 18 de febrer, publicats als
seus Estatuts al

Diari Oficial de

la Generalitat de

Catalunya, número 3652, de data 7 de juny de 2002, decret 151/2002 de 28

de maig, pel qual es va aprovar la

modificació de determinats articles deIs Estatuts So2
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cials. ----------------------------------------------Exerceix l'esmentada representa ció en la seva qualitat de Director General del citat Consorci, nomenat
pel

citat

carrec

per

acord

adoptat

pel

Consell

d'Administració del citat Consorci en data 3 de

mar~

de 2004, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el dia 18 de
beix,

i

del

qual

deixo unida

mar~

de 2004, que exhi-

fotocopia

coincident

a

aquesta matriu. -------------------------------------Especialment autoritzat per acord presos pel Consell d' Administració de data 13 de maig de 2004,

se-

gons certificat lliurat per la senyora Montserrat Viñas i

Pans, en la seva qualitat de Secretaria del Con-

sell d'Administració, amb el Vist-i-Plau del President
de di t

Consell,

el Honorable

Senyor Joaquím Nadal

i

Farreras, que em lliura i deixo unit a aquesta matriu.
Dels Estatuts del citat Consorci,
pertinents

a

aquest

atorgament

els

transcrit com a
particulars

se-

güents: ---------------------------------------------"( ... ) Article 13.-

Competencies del Director Ge3

neral

Correspon

al

Dírector General:

a)

Dirigir els

serveis de l'ATM en el pla tecnic r economic i administratiu

sota

l'autoritat

d' Administració . .. e)

~

supervisió

Exercir

del

indistintament

Consell
amb

el

president la representació de lrATM davant del organs
administra tius

~

j urisdiccionals r

decidir

l' exercici

de tota mena d'accions legals en defensa dels drets i

legí tims

in teres de l' en ti ta t

i

conferir els poders

necessaris a aquests efectes ... f)
en nom i

Celebrar contractes

represen ta ció del Consorci en virtut de les

competencies o poders que li seguin atorgats pels organs

de

govern

de

funcions de gestió

1 ' en ti ta t.

En

genera l,

totes

que Ji siguin encomanades pels or-

gans de govern del Consorci ...

ff
----------------------

CONCORDA amb el s Estatuts Socials transcrits,
que hem remeto,

les

als

sense que en l' omes hi hagi res que

limiti, restringeixi ni condicioni el copiat.--------2.- 1 el senyor Josep Maria Martí Escursell

ho fa

en nom i representa ció de la companyia mercantil nomenada \\BUSMET SERVE!: S, S. L. ", domiciliada a Barcelona,
carrer

Diputació,

número

315,

constituida

per

temps

indefinit, mitjan9ant escriptura autoritzada pel Notari

de

Barcelona,

senyor

Francisco

Palop Tordera,

el

dia 18 de juny de 2003, número 1.316 del seu protocolo
4
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Té el N.I.F. B-63-246987. ------------------------

INSCRITA

en

el

Registre

Mercantil

de

Barcelona,

volum 36286, foli 185, full B-278996, inscripció 1 a

.-

racultat expressament per a aquest atorgament per
acord del Consell d' Admirüstració,
18 de juny de 2003,

en reunió de data

segons certificat lliurat pel Se-

cretari del Consell d'Administració de l'Entitat "Busmet

Serveis,

vist i

S. L. " ,

senyor

Juan

Soler

Moll,

plau del President de dit Consell,

amb

el

senyor José

María Martí Escursell, les firmes dels quals legitimo,
que em lliura i deixo unit a aquesta matriu. --------3.- 1 la resta de compareixents o fan en nom e in-

teres propio ----------------------------------------M'asseguro de I'identitat deIs compareixents,
referencia

als

que exhibeixen i

seus

ressenyats

comprovo;

i

Documents

tenint,

per

Nacionals,

a judici meu,

la

capacitat legal necessaria per aquest atorgament,

o 1 U E N : ------------------------------------I. -

Mitjanc;::ant

escriptura

que fou de Barcelona,

autoritzada pel

Notari

senyor Joaquín Borruel Otín,
5

en

data

19

de

l' Autoritat

juny
del

de

2003,

Transport

"BUSMET SERVEIS,

S. L.

11

número

2422

Metropolita

de
i

la

protocol,
Societat

varen cons ti tuir una Societat

Mercantil amb la denominació de "SERMETRA,

S. L.

11;

la

qual es regeix per un Consell d'Administració, el qual
es composa pels seguents senyors i amb els carrecs que
s'indiquen a continuació:----------------------------PRESIDENT: Senyor JOSEP MARIA MARTI ESCURSELL. ---SECRETARI: Senyora MARIA LOURDES COSTA VIDAL. ----VOCALS:

Senyora MARIA TERESA CAPDET SORRIBES,

nyor EDUARD BLASCO

GONZALEZ,

se-

senyor SALVADOR ALAPONT

SISQUELLA i senyor XAVIER ALSINA CERDA.--------------Tots ells nomenats a l'acte fundacional de la Societat, en el qual varen acceptar els carrecs.-------La ressenyada escriptura de constitució de societat es troba pendent d'inscripció en el Registre Mercantil.----------------------------------------------11. _ 1,

aixó exposat,

tal com intervenen,

el s

senyors compareixents,

i als efectes de subsanar els de-

fectes que impedeixen la seva inscripció en el Registre Mercantil,

---------------------------------------

A T O R G U E N
PRIMER.- S'acredita la submissió a informació pública de la constitució de la Societat, mitjanyant a6
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nunci publicat en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya,

en data 5 de

febrer de

2004,

que

em

lliuren i deixo unit a aquesta matriu. --------------SEGON.- S'acredita el quorum d'adopció dels acords
del Consell d' Administració i
"Autoritat

del

Transport

l'aprovació de les actes,

del Comite Executiu de

Metropolitá",

així

com

les modificacions deis es-

1

tatuts socials, juntament amb el text íntegre deIs estatuts

socials

certificació

de

"Sermetra,

lliurada

d'Administració,

per

la

S.L.",

mitjancant

Secretaria del

senyora Montserrat Viñas i

la

/

Consell

Pons,

amb

el Vist-i-Plau del President de dit Consell, Honorable
senyor Joaquím Nadal i
rencia

a

la

Farreres, a que s'ha fet refe-

intervenció

d' aquesta

escriptura,

1

ha

quedat protocol.litzat a aquesta matriu. ------------Així mateix s' acredita el nomenant de la senyora
Viñas,

com a Secretaria del Consell d' Administració,

mitjancant certificació, de data 10 de juliol de 2002,
que m'exhibeixen i

deixo unida fotocopia coincident a

aquesta matriu. -------------------------------------7

/

TERCER.- S'acredita l'assistencia dels Consellers
de la Societat "BUSMET SERVEIS, S.L.", assistents a la
reunió

celebrada

certificació

el

18

de

lliurada

d'Administració,

juny de

pel

2003,

Secretari

mitjanc;ant

del

senyor Juan Soler Moll,

Consell

amb el Vist-

i-Plau del President de dit Consell, senyor José María
Martí Escursell, a que s'ha fet referencia a la intervenció

d' aquesta

escriptura,

i

ha

quedat

proto-

col.lizat a la present matriu.-----------------------QUART. -

S' acredi ta

la

inscripció

en

Mercantil de la Societat "8USMET SERVEIS,

el

Registre

S.L.o, mit-

janc;ant l'exhibició de la primera copia autoritzada de
l'escriptura de constitució de la Societat, autoritzada

pel

Notari

Tordera,

de

el dia 28

8arcelona,

senyor

Francisco

de juny de 2003, número 1316,

Palop
jun-

tament a l'escriptura de subsanació de la mateixa, autoritzada pel mateix Notari,

en data

28 de gener de

2004, número 198 de protocol, INSCRITES en el Registre
Mercantil

de 8arce J.ona,

volum 36286,

número B-278996, inscripció 1 a

foli

185,

full

------------------------

La Societat té el N.r.F. 8-63-246987.------------CINQUE. -

M' entreguen

certificació

de

denominació

de la Societat "SERMETRA, S.L.o, lliurada pel Registre
Mercantil Central,

que deixo unit a aquesta matriu.--8

5. 5294198
03/2004

SISE. -

M' entreguen

sociais peIs quals
S.L.

U

,

el text

es

regeix

íntegre deis Estatuts
la

Societat

"SERMETRA,

estesos en quinze fulls de paper comú, impresos

només peI seu anvers,

els quaI deixo units a aquesta

matriu. ---------------------------------------------SETE.- M'entreguen certificació de la Junta General Extraordinaria i Universal de Socis de la Societat
"SERMETRA,

S. L.

juliol

2004,

de

u (

en sessió duta a terme el dia 5 de
lliurada

d'Administració,

senyora

pel

Secretari

del

Consell

María

Lourdes

Costa

Vidal,

amb el Vist-i-Plau del President de dit Consell,
nyor Josep Maria Martí Escursell,
quals legitimo,

i

se-

les signatures dels

deixo unit a aquesta matriu,

en la

qual consta el text integre dels Estatuts socials pels
quals es regeix la Societat. ------------------------En els precedents termes deixen subsanada i rectificada

I'escriptura

"SERMETRA(

S. L.

ti,

de

constitució

sol. lici tant

de

la

Societat

la seva inscr ipció en

el Registre Mercantil. ------------------------------AIXI HO ATORGUEN. -------------------------------9

/

Llegeixo als atorgants,
escriptura,

a el.lecció seva,

abans advertits del seu dret a

aquesta

llegir-la

per ells mateixos, que renuncien, la ratifiquen i signen amb mi el NotarL, que de tot el seu contingut i de
deixar-la estesa en

cinc fulls de paper segellat del

Timbre de l'Estat, d'ús exclusiu per a documents notarials, números 5N5294189, els tres números següents en
ordre i el del present,

jo, el Notari, en dono fe.---

Segueix la firma del senyor compareixent- Signat:
Pedro-Angel Casado.

- Rubricat i sellegat. ---------

DOCUMENT SENSE QUANTIA, als efectes de la Disposi-

ció Adicional Tercera. Llei 8/1.989.------------------

DOCUMENTS

UNITS

10
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Núm. 4094 -18.3.2004

o.
o'

w

~

%-(

3_- Calegoria laboral: A
0-1r
Denominació del lIoc de rreball: Psicoleg de
('EAlA
Niveil de riJulaci6: Estudis universilaris superiot's

VacCl/1lf:1
Si.rfema de selecció: concurs
Tipus de contracte: ind efmit
4.- Calegoria lahora!: B
Denominació dellloe de Ireball: Treballador
Soci al de I 'EAIA
N,vell de titulació: Estudis universitaris mitjans
Vacanrs: 1
Sisrema de selecció: concurs
Tipws de contracte: indefinic
5.- Categoria laboral: E
Denominació delil()c de Ireball: Telefonistarecepcionista
Nivell de tirulació: Certificat d'escolaritat O
equivalent
Vacan¡;: 1
Sistema de se/ecció: coocurs
TIpus de contract!!: indefinit
6.- Caregada laboraL' NiveU e
Oenominació de/lloc de treball: Tecnic Administratiu de Joventut
Nivell de lirulaci6: Estudis secundaris
Vacants: 1
Sistema de selecció: concurs-oposició
Tipw de contracrt: indefinH

Tortosa, 2 de

mar~ de

2004

y

~

Z

RES
GANISMES

'O~·
Ót1"tORITAT DEL TRANSPORT

BA~ETROPOUTA
ANUNCI

de I'Autoritat del TranspoN Melropolird, sobre
nomename'" de personal.

A tes el que disposa I 'article 12.e) deis Estatuls del Consorci autonomic per a la coordinació
del sistema rnetropolit1l de transport públic de
rarea de Barcelona, Autorilat del TransportMeIropolitl\ (ATM);
RESOLC
Donar publicit.t a l'acord del Consell d' Administració del'ATMde3de mar~de 2004 que
estableix el segtienl:
uNome)')ar el Sr. Ramon Sero i Esleve com a
Director General del Consorci autonbmic per
a la coordínació del sistema metropolita de
transpon públicde l'area de Barcelona, Auto,itat del Transport Metropolira (ATM)".
Barcelona, 12 de mar y de 2004
JOAOUlM NADA!. 1 F,,!tRERAS

Presidentdel ConseU d'Administració
PG-97199 (04_076.067)

TRANSPORTS DE BARCELONA, SA

FEAAhN eE~ 1 AceEl'Sl

ANUNCl

Presidenl
PG·96500 (04.070.024)

*

de Tta.nspons ek Bateelona, SA, sobre l'esrabli·
ment d'un sistema de ciassificadó d'U/1 subministrament
1. Dados de 1'&fiWt adjudkadora: Transports
de Barcelona.. S.A., amb domicili social a Barcelona,caneróO núm. 21-23, sector A, Polfgon
Industrial de la Zona Fraoca, D.P. 08040. NIF:
A-{)8016081. Telefon: 93 29873 68 - 93 298 71
14/ Fax: 932987411.
2. Obj«-te del Sistema de C!assifieació: Transports de Barcelona, S.A. opera un Sistema de
Clas.ificació de proveldor. en relació amb el
subrnjnistrament de combustible gasoli A, tiplla
europeu, pcr a autobusos equipat. amb motors
Diesel.
La classifieació eo el sistema ser~ la base per
a la seleoció de candidats per a participar en un
co{U:urs per la compra de gasoli A L'accés al Sistema de Classíficació es~ obeTt peunanentment
a tols els proveldon ínteressats.
El consum anual estimal de gasoli A és de 25
millons de litres.
CPV: 23151000. Combustible per a rnotors
Diesel (equivalent al CPV96 23201510).
3. Condidons qu<: hauran de complir els subministradors:
3.1. Pre:;entad6 de )'Ultim Informe Anual de
la Companyia Subministradora (Membria, Balan, i Compte de Resultars).
3.2. Garanties d'unifonnitat en la gualitat del
prnducte gasoli d'automoci6 a subministrar, que
complira com a mínim, la iegislació europea
-.rigent en cada momenl a Espanya.
3.3. Procedencia d'origen del producte i garantícs del subministrarnent setmanal, consis-

Jl

tenu en disposar deis dipOOls d'emmagatzernatge amb capadtat suficient peT proveír ¡es possibles adjudicacions setrnanals, del ordre de
480.000 litres/setmana.
3.4. Autorirzaci6 per operar a Espanya.
3.5. Capacitat legal acreditada per a contractaro
3.6. No estar inC\"s en cap de les prohibid005 de contractar de la Lle¡ 13/95 de Contrae·
tes amb ks Administracions PUbliques.
4_ Validcsa del Sis tema de Classificació: sera
'indefinida, renovable anualment previa presenlació de la documentació del apartaU.1 dins del
primer semestre de l'any següent.
5. Aquest anunci de Sistema de Classificació
serveix al mateix tcmps de convocatbria de ticitaci6.
6. Per a mes i!Úonnaci6 poden dirigir-se a la
Direcció d'Aprovisionam.ents i Loglstica. a la dirceció a dalt indicada.
7. El concurs per a J'adjudicaci6 del contracte
de compra de gasoli A es realilzara per pracedimeol restringít. seleccionant aJs licifadors entre
els candidats classificat.<. Aquelles emp.eses
prevíamenl homologades per Transports de
Barcelona. S.A. en aquest Sistema de Oassificació, no necessiten tonlat a sol·licitar la seva
classj.ficaci6. Els lIiuramenl< del producte tindrA
\loc a cinc punts d' emmagatzematge de Transports de Barcelona, S.A., gitual. díns deIs municipis de Barcelona i l:Hospitalet de Llobregal.

8. Dala d'enviament al D.G. U.E.: 15 de m~
de 2004

Barcelona, 10 de mar, de 2004
Josa- MAJUA LL1MÓS
Director d'Aprovisionaments i Loglstica

PG-97160 (04.076.072)

~------*

MONTSERRAT VIÑAS I PONS, Secretaria del Censell d'Administració del Censerci
Autoritat del Transport Metropolita (en endavant ATM),

CERTIFICO
Que el Consell d'Administració de I'ATM reunit en seva sessiá ordinaria núm. 2/2004
en data 13 de maig de 2004, amb I'assistencia deis següents membres:
Hble. Sr. Joaquim Nadal i Farreras, President
Excma. Sra. Maite Arqué j Ferrer, Vicepresidenta segona
Sr. Martí Carnicer i Vidal
Sr. Jordi Casso i Samsó
Sr, Jordi Cots i Domínguez
Sr. Rícard Fernández Ontiveros
Sr. Jordi Follja i Alsina
Sr. Jordí Julia i Sort
Sr. Manel Nadal i Farreras
/l. 1m. Sr. Jordi Hereu i Boher
/l. 1m. Sr. Josep Mayoral i Antigas
11· 1m. Sr. Didac Pestaña i Rodríguez
n·lm. Sr. Jordi Portabella í Calvete
Sra. Anna Sala i Andrés
11·lm. Sr. L1uís Tejedor ¡Ballesteros
Sr. Ramon Será i Esteve
Sra. Montserrat Viñas i Pons, Secretaria
No hi eren presents:
11· 1m. Sr. Xavier Casas i Masjoan, Vicepresident primer, que
delega en l'Excma. Sra. Maite Arqué, Vicepresidenta segona.
Sr. Oriol Nello i Colom que delega en ¡'Hble. Sr. Joaquim Nada/,
President.
Per unanimitat va adoptar I'acord següent:
"Atés que per tal d'inscriure al Registre la Societat mercantil SERMETRA, SL. cal
procedir a introduir alg unes modificacions en el text deis Estatuts inicialment aprovat
pel Consel! d'Administraciá de I'ATM.
S'ACORDA
Primer.- APROVAR la modíficaciá deis artícles 2, 7, 16, 28, 30, 33, 36, 37 i 38 deis
Estatuts Socials de SERMETRA SL a fi de subsanar els errors detectats en aquests
per la Senyora Registradora competent. La redacció d'aquests arlicles és la següent:

P7_SERMETRA_13maig04
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2.1.- La Soeietat té per objeete la prestació de serveis de manleniment preventiu,
correctiu ¡ evolutiu de sistemes de venda i validació de títols integrats de transport
públic eol·lectiu de viatgers

j

de sistemes d'ajuda a I'explotació de serveis de transport

públie coi'lectiu de viatgers.

2.2.- La Societat desenvolupara les activitats compreses en el seu objeete social
únicament en relacJó als serveis de transport públic col'lectiu de viatgers que operin
dins I'ambit de vigéncia del sistema tarifad íntegrat de la regió metropolitana de
Barcelona.

2.3,- Si les dlsposieions legals exigissin per a I'exereici d'alguna de les aetivitats
compreses en I'objecte social la disposició d'algun títol professional o habílitació
administrativa, o la inscripció en registres públies de qualsevol classe, la realització
d'aquestes actívitats no podra iniciar-se fins que s'hagin satisfet els requeríments
administratius que correspongui.

ARTICLE

7.- TRANSM1SSIÓ

DE

LES

PARTICIPACIONS

I DOCUMENTACIÓ

O'AQUESTES

No es podra portar a terme la transmissió de les participacions socials a persones
diferents a les societats que constitueixen la present SL, excepte que els socis ho
determinin de mutu acord.

La transmissió de les participacions socials, així com la constitucíó del dret real de
penyora sobre les mateixes hauran de documentar-se d'acord amb el previst per la L1ei
2/1995, de 23 de marc;, de Societats de Responsabilitat Limitada.

ARTICLE 16,- ADQUISICIÓ DERIVATIVA

1.- La societat només podré adquirir les seves propies particípacions, o accions, o
participaeions de la seva societat domínant. en e!s següents casos:

13

•••••
a.- Quan formin part d'un patrimoni adquirit a títol universal, o siguin adquirides a titol
gratuH o com a conseqüencia d'una adjudicació judicial per satisfer un credit de la
societat contra el titular d'aquestes.

b.- Quan les participacions própies s'adquireixín en exeeueió d'un acord de reducció de
capital adoptat per la JLJ nta General

c.- Quan les participacions própies s'adquireixin en el eas previst en I'article 31.3 de la
Llei de societats limitades.

d.- Quan I'adquisició hagí estat autoritzada per la Junta General, es realitzi amb
carrees a beneficis o reserves de lliure dísposició í tjngui per objecte:

•

Adquirir participacíons d'un soci separat o exclós de la societat

•

Adquirir les partícípacíons eom a conseqüencia de I'aplicació d'una clausula
restrictiva de la transmissió de les mateixes,

•

Adquirir les partícipacions transmeses "mortis causa"

2. les particípaeions própies adquirides per la societat hauran de ser amortitzades o
alienad es, respectant en aquest cas el regim legal i estatutari de transmissió, en el
termini de 3 anys. L'alienacíó no podra efectuar-se a un preu inferior al valor raonable
de les partieipacions,

fixat segons lo prevíst a I'artíele 36 deis Estatuts Quan

I'adquísició no comportí devolució d'aportacions als socis, la societat haura de dotar
una reserva per I'import del valor nominal de les participacions amortitzades, la qual
sera indisponible fins que transcorrin cinc anys a comptar des de la publicació de la
reduccíó al "Butltetí Oficial del Registre Mercantil", tret que abans del venciment
d'aquest termini s'haguessin satisfet tots els deutes social s contretes amb anterioritat a
la data en qué la reducció fóra oposable a tercers.
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ARTICLE 28.-
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NOMENA~~ I

CESSAMENT DELS MEMBRES DEL.CONSELL

p'ADMINISTRACIÓ
I

I

'. I

Per poder ser vocal del Consell d'Administració no caldra ostentar la condició de socio

Els vocals del Consell d'Admínistració sera n nomenats per la Junta General per un
termini de cinc anys.

Els vocals del Consell d'Administració podran ser separats del seu carrec en qualsevol
moment, per acord deIs socis que representen la majoria de capital social, inclosos els
nomenaments a I'escríptura fundacional, fins ¡ tot quan la separació no consti en I'ordre
del dia.

Els membres del Consell d'Administracíó podran rebre les dietes que aprovi el propi
Consell, sense que aixo compartí cap relació de tí pus laboral amb la Societal.

ARTICLE 30.- CONSTITUCIÓ I REUNiÓ DEL CONSELL D'ADMINIST.RACIÓ

El Consell d'Administració quedara validament constltuH quan concorrin a la reunió,
presents o representats per un altre Conseller, la meitat més un deis membres. La
representació es conferirá

mitjanyant carta

adre~da

al President.

Els

acords

s'adoptaran per majoria deIs assistents presents o representats a la reunió que haura
de ser convocada pel President o Vice-president, en el seu cas, Ilevat deis acords que
requereixin majoria qualificada. La votació per escrit i sense sessió sera valida si cap
conseller no s'hi apasa.

Requereixen majoria qualificada aquel1s acords que així ho prevequi expressament la
legislació vigent així com els previstos a la Iietra k) de I'article 27.

El cansell es reunirá sempre que ho acordí el President, bé a iniciativa propia o quan
ho sol'licitin dos deis seu s membres. La convocatoria es cursará mitjanyant carta, fax o
burofax, o per qualsevoj deis mitjan<;ant valids en el transit mercantil adreyats a tots i
cadascun deis components, amb cinc dies d'antelaciá.
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ARTICLE 33.- EXERCICI DEL DRET DE SEPARACIÓ

1.- Els acords que donin lIoe al dret de separacíó es publicaran al "Diari Oficial del
Registre Mercantil". L'órgan d'administració podra substituir aquesta publicació per una
comunicaeió escrita a cadascun deis socis que no hagin votat a favor I'acord.

El termini per exercitar el dret de separació sera d'un mes a comptar des de la
publicaeió de ¡'acord o des de la recepció de la comunicació.

2.- Per inscriure en el Registre Mercantil I'escriptura pública que documenti els acords
que originin el dret de s eparació s'estara al que disposa I'article 97.2 de la Ltei 2/1995,
de 23 de marc;;, de Societats de Responsabilitat Limitada.

ARTICLE 36.- VALORA.CIÓ DE LES PARTICIPAC10NS

1. Si no s'arriba a un acord sobre el valor raonable de les participacions socials o
sobre la persona o persones que hagin de valorar-les i el procediment per a la seva
valoració, les participacions seran valorades per un auditor de comptes diferent del de
la societat, designat pel Registrador Mercantil del domicili social a sol· licitud de la
societat o de qualsevol deis socis títulars de les participacions que hagin de ser
valorad es.

2. L'auditor podra obtenir de la societat totes les informacions i documents que
consider¡ útils í procedi r a totes les verificacions que estimj necessaries, per a I'exercici
de la seva funció. En el termini maxim de dos mesas a comptar des del seu
nomenament, I'auditor emetra un informe, que notificara immediatament a la societat i
als socis afectats per conducte notarial, acompanyat de copia i en dipositara un altra al
Registre Mercantil.

3.- La retribucio de I'auditor correra a carree de la societat. No obstant, en els casos

d'exclusió, de la quantítat a reintegrar al soci exclos la societat podra deduir el que
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honorarft~~tisfets el

percentatge que el soci exctos tingués en el

capital social.

ARTICLE 37.- REEMBORSAMENT DE LES PARTICIPACIONS SOCIALS

Dins deis dos mesos següents a la recepció de I'informe de valora ció, el socis afectats
tindran dret a obtenir en el domicili social el valor raonable de les seves participacions
socials en concepte de preu de les que la societat adquireixi o de reemborsament de
les

participacions

socials

que

s'amortitzen.

Transcorregut

aquest

termini,

els

administradors consignaran en una entitat de crédit del terme municipal en que radiqui
el domícili social, a nom deis interessats, la quantitat corresponent al esmentat valor.

ARTJCLE 38.- ESCRIPTURA PÚBLICA DE REDUCCIÓ DEL CAPITAL SOCIAL

1. Tret que la Junta General, que hagi acordat I'exclusió, autoritzi l'adquisició per la
societat de les participacions deis socis afeclats, segons alió previst a "article 16 deis
estatuts, efectuat el reemborsament de les participacions o consignat el seu import, els
administradors, sense necessital d'acord específic de la Junta General, atorgaran
immediatament escriptura publica de reducció del capital social, expressant en
aquesta les participacíons amortilzades, la identital del soci o sacis afectats, la causa
de I'amortització, la data de reemborsament o de la consignació i la xifra a que hagués
quedat reduit el capital social.

2.- En el cas que, com a conseqüencia de la reducció, el capital social davalli per sota

\Q

el mlnim legal, s'atorgara igualment escriptura pública ¡sera d'aplicació el que disposa
¡'article 45 deis estatuts, computant-se el termini establert en aquell article des de la
data de reembarsament o consígnació.

3. En el suposit d'adquisició Per la societat de les participacions deis socis afectats,
efectual el pagament del preu o consignat el seu import, els administradors, sense
necessitat d'acord

específic de la Junta General,

atargaran escriptura publica

d'adquisició de participacions, no essent preceptiu el concurs de socis exclosos, en la
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qual s'haurá d'esmentar les particípacions adquirides. la identitat del soci o socis
afectats, la causa d'exclusió i la data de pagament o consignació.
Segon.- AUTORITZAR el Director General. Sr. Ramon Seró i Esteve, per poder portar
a termes totes les actuacions i atorgaments de documents públics i privats, necessaris
per a la inscripció de la constitucíó de SERMETRA, SL en el Registre Mercantil, així
com facultar-lo per a poder concórrer a les Juntes Generals de socis de SERMETRA,
SL en representació de I'ATM, votant a favor de I'adopció deis acords que consideri
oportuns, inclosa la modificació deis Estatuts Socials en tot all6 que sigui necessari per
a obtenir la inscripció de la Societat en el Registre Mercantil.
Tercer.- RATIFICAR les actuacions i tramits portats a terme fins aquesta data per part
de l'ATM per tal d'assolir la constitució i posterior inscripció de la societat mercantil
SERMETRA, SL al Registre Mercantil.
Quart.- APROVAR el text retós deis estatuts que figura en annex."

/

I per a que consti, Ilíuro la present certificació a Barcelona, el disset de maig de 2004,
amb el vist-i-plau del President del Cansell d'Administració

Vist - i - plau

(~~----'----'--'--'r

V

..

----- ._-.""-'._-

_....

-----,.---

Hble. Sr. Joaquim Nadal i Farreras
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En JUAN SOLER MOll, ~'fl:Yseva quatitat de Secretari del Consell d'Administraci6
de la Companyia Mercantil BUSMET SERVEIS, S.l.

CERTIFICA
Que en data, 18 de juny de 2003, es va celebrar, al despatx notarial del Sr. Francisco
Palop Tordera, Notari de l'll-Iustre Col·legi de Catalunya, po de Gracia, 27 2 a • reunió
del Consal! d'Administraci6, en els termes següents:
1°._ Han assístit personalment a la reunió la totalitat deis membres del Consell
d'Administració, segons relació següent.
<><.Sr. JOSÉ-MARIA MARTI ESCURSELL: DNI
, com a Presjdent.
, Sr. JUAN SOLER MOLL: DNI
, com a Secretarí.
·.<Sr. FRANCESC SAGAlÉS SALA: DNI
com a Conseller Delegat.
~r. JUAN-ALEJANDRO GIMENEZ MARINÉ: DNI:
, com a Consel/er
Delegat.
l Sr. SALVADOR ALAPONT SISQUELLA: DNI
.
;< Sr. JAVIER ALSINA CERDÁ:DNI
.
2°._ Tots els membres van acceptar, per unanimitat, la celebraci6 del Consell
d'Administració.
3°._ Els punts acceptats com a ordre del dia van ser:
Punt únic: Constituír i participar en la Societat SERMETRA, S.L.
4°.- Va Presidir el ConseJl el Sr. JOSÉ-MARIA MARTI ESCURSELL. í actuar com a
Secretari el del Consell Sr. JUAN SOLER MOLL, qui van signar l'Acta, que va ser
aprovada per tots el5 membres al final de la reunió.
5°._ Oberta la sessi6, prevl el compliment de to15 els requJsits legals i posats en
coneixement de tot5 els membres els advertiments sobre I'acte que es constitueix
sense que cap manifestés_cap re~arYa...~s van adoptar els següents acords:
.~ Ratificar els acords de la Junta General Universal consistents en:
Constituir una societat denominada SERMETRA, S.L., conjuntament amb
I'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLlTA de la regló de Barcelona, - ATMparticipant en un 50% de I'esmentada societat, aportant un capital de 3D.OOOe
(trenta mil euros).
,- Autoritzar al Sr. JOSÉ-MARIA MARTI ESCURSELL, com a President del Consell
d'Administració, en nom de BUSMET SERVEIS, S.L., a constituir ¡'esmentada
societat SERMETRA, S.L.

.>

EL SECRETARI
Sr. JUAN SOLER MOLL

V1ST I PLAU D L R SIDENT
Sr. JOSÉ-M~ MA TI ESCURSELL
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Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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ALTRES
ORGAMSMES
GARROTXA

EDICTE
del Con.sell Comarcal de Úl Garrotxa, sobre con·
Iracracw d·obres.
En data 18 de novembre de 2003, el PIe del
Consen Comarcal de la Garrorxa va aprovax iníeiatrnent el projecte "Pavimentació del Pla de
Carnins 200312~ , el qual un cop degudament
publica! en el BOPG i en el DOGC ¡ no haventse presentat al·legacions, s'ha aprovat amb caracter definitiu.
En data 26 de gener de 2004, el President del
ConseU Comar=! de la Garrotxa, mitjan<yaot decret de presidencia, va aprovar t'expedient de
contractaciÓ amb earacter d'urgencia del projecte "Pavimentació del Pla de Camin.s 200312".
Es fa públic que s'ha aprovat el Plee de clausules
administratives particulars que ha de regir el
concurs per contractar I'obra que es detalla a
continuació.
L'esmentatPlecde Clausules s'exposa al públic eet te'mini de deu, per a la presentació de
posslbles recIamacions, de conlonnitat amb el
que disposal'article 270 dela Lle¡ 811987, de 15
d'abriJ. Símultaniament. s'anuncia el concUfS
pllblic per I'adjudicació del contracte d'obres,
si bé la licitaciÓ quedara ajornada en el supÜ5it
que es presentin aHegacions contra el plec de
condicions.
1. Enlitar adjudicadora:
Organisme: Consell Comareal de la Garrotxa.
Depend~cíaque trlllIlita l'expedient s.ervei
d'adrninístraciÓ.
Expedient: 316/03
2. Objecle del contraete:
DescripciÓ de l'objecte: execuciÓ d<:.l·obra
"Pavimentaci6 del Pla de Camins 200312".
Divisi6 per lots i número: no escallo
Lloe d'execució: La Garrotx.a.
Termini d'execuci6: 6 meSOS.

3. Tramúaeió, procedimenr ¡forma d 'adjudicaeió.
Tramitaci6: urgent
!'rocodimen!: obert.
Forma: cOlleurs
4. Prusupost base de Ileitac/ó.
Impart total: 243.804,5.5 euros, NA vígent
inclbs.
5. Garanties:
La garantia definitiva
d'adjudicació.

sera del4 'Yo de I'import

6. ObleTICló de la documenJació i inforrn.ació:
Entitat: Consell Comarcal de la GarrotX8
Domicili: Av. Ol12e de setembre, 22
Localilati CodiPostal: Olot, 17800
Telefon: 972 27 49 00
Fax: 972 27 1594
Data I1mit per a l'obtenciÓ de documents i
inIonnació: Fíns al dia d'acabament del tennini per presentar proposicions.
7. Requisies espec{fics del cOrl/raetista:
Classificació: Grup G; Subgcup 6; CategoriaD
EIs establerts en el plee de clAusules adminístratives particuJars.

8. Presenlació d'ofe'~:
Data Ifmit de presentadó: tretze dios na"tUrals
posteriors al de 1'1lltima publicació d'aquestAnunci
en el BOP de Gimna i en elDOGC Si l'últiIn dia

recaigués en dissabte, dia inMbil o festiu, les pUque.! es Iliurarnn el primer dia habil següent.
Documentaci6 que s'ha de presentar: La de·
tallada en el plee de c1ilusutes administrativllO
particulars.
Uoe jitara de presenlac,ió: a Ics Oficines de
la Corporació fins a les 14:30 h. del dia establert
COlll a data Ifmil de presentaci6 d'ofertes, CIltabJert en el puat a).
9. Obertura de les aferres:
L'aete d 'obertura de les proposicions sera
públic, i tindra lloc a la Salo. de Plens de la corporació, a les dot:T.e hores del diaque en fad sis,
campeat a partir de l'endemA del dia de J'acaba·
ment de presentació de proposicions. Si aquest
dia és festiu o dissabte, ¡'acte es fara el pnmer
día hAbil següen!.
10. Despeses del< anuncís:
Les despeses de publicació deis anuncis seran
acarree del contractista adiudicalari.

AUTORITATDEL TRANSPORT
METROPOLlTA
AN UN CI
de l'Aworitat del Transport M etropolilli, sobre
cruzció d'UTUl societar..

El Consell d'Adminiscraci6 de l'ATM,s'ha
reunit, degudament convocat a l'efecte, en sessió
ordinaria de data 12 de desem bre de 2002. amb
el vot favorable de tots els conseDers presents,
va adoptar el segUent aco.d:
"La participació conjuDta de I'ATM i de la
FECAV o l 'entitat o la societat que aquesta
designi a aquest efectes. per a la creaci6 de la
societal SERMETRA, SL, per portar a !erme
la gestió i el manleniment del Sistema de Venda í Validac1ó idel Sistema d' Ajut al'Explota·
ció per a les emp,eses de transpon púbJie col··
lectiu de v;atgers."
Es fa públic per a informació general.

Olot, 30 de gener de 2004
NooUER. 1 PlANAS
President
PG·9437.5 (04.034.0&0)

Barcelona, 30 de gener de 2004

M[QUEL

FRANCESC X. VENnIllA r TEIXIDOR

Dircctor general
PG·94391 (04.034.041)
OSONA

EDICTE
del Consell Comarcal d'Osona, soore aprovació
de l'oferta pública d'ocupaeió (NEG'()41004),
A ti de donar complimene al que disposen els
article 18 de la L1ei 3011984, de 2 d'agost, i 285
del Te>:t Refós de la Uei municipal i de r~gim
local de Catalunya, aproval pel Deeret Legislatiu 212003, de 28 d'abril, es fa constar que
aq uesta Corporació, per Resolució de Presidencia de data 22 de gener de 2004, va aprovar la relació de vacants dotad es pressupostariamenl que eonstitueix I'ofe'ta d'oeupadó
pública d'aquest Cansell Comarcal por a12OO4,
de conformitat amb el que eslableix la resoludó esmentada ¡ amb el detall segUent:
Personal laboral:
a) T 8cnic mig:
a) Categoria laboral: teeniede grau mig
b) Denominaeió dellJoc de treball: teenic
adscrit al Servei de t Pla Integral de gesri6 de
purins
c) Nivell de titulació: trtol de teenie de grau
mig o superior en agronomía. ciendes arabien·
tals, vererinArja. biología a química
d) Nombre de vacants: una
e) Vacant resefV1lda a promoció interna: nO
f) Sistema de seleccíó: concurs-opo:cició
b) A r.u:iliar administra(j~:
a) Categocia laboral: auxiliar administratiu
b) Denominaci6 del!loc de trebal~ auxiliar
adroinistratiu, adscrie al Servei d'assistencia a
munlcipis
e) Nivel! de titulació: graduat escolar, fonnació profess;onal de prime, grau o equivaJen t
d) Nombre de vaeanls: una
e) Vacant reservada a proIDoci6 interna: no
OSistema de selecció: eOllcurs·oposiei6

Vie, 1:7 de gene, de 2004
AmaN! ALDEa 1 TONDO

Gerent
PG-94428 (04.033.006)

*

ENTITAT MUNICIPAL
DESCENTRALITZADA
DE VALLDOREIX
ANUNCl
de I'Eroital MllrJlcipa/ Descentralúzada de Vall·
dorelx, sobre c01l1racJaciá de personaL

Per Resoluci6 de Presid~ncia3512004, de 26
de gener de 2004, he resolt contracta! a la Senyora Rebeca González Ruiz com a personal
laboral eventual, en regim laboral d'interinatge i realitzant tasques de mooitora a l'Escola
B ressol de Valldoreix, fins a la reincorporaci6
al seu lloc de treball de la Senyora M' Teresa
Tom1l.l Costa. Les retribucions i conceptes salaríais seran eJs que correspollen a la categoria
professional de roonitora que té estipuJats aquesta Entítat Municipal Descentra.litzada de VaJldOTeix, d'acord amb la normativa de la Funcló
Pública.
VaUdoreix, 28 de gener de 2004
MONTSBRRAT TUN U 1ROSELL
Presidenta de la Junta de Ve\'ns
PG-94414 (04,030.013)

-------*

5N5;;>94204

ATM
Autorílat
dal Tronsporl
Metropoliló
~

:<;..,-,0
BAí\C

L'artícle 5 punt 4 deis Estatuts de l'Autoritat del Transport Metropolita, Censoreí per
a la coordinació del sistema metropolíta de transpert públic de I'imn de Barcelona,
determina que el Censorel tindra Integrada en la seva organització exeeutlva una
Secretaria General, el o la tItular de la qual actuara com a Secreta rila del Cansell
d'Admlnistradó.

L'artlele 12 deis Estatuts abans esmentats, que estableix les competemcies del
President del Censell d'Administraeió del Censare!, determina en el punt f) que
eorrespon al President expedir els nomenaments deis tltulars deis 6rgans de
I'Autorltat del Transport Metropolita.

En conseqüeneia, i fent ús de la com petencia atri bu'ida:

NQMENO: a la Sra. Mentserrat VIñas i Pons, Secretaría General

[lE-

l'Autoritat del

Transport Metropolita, Consorei per a la coordinació del sistema metropolíta de
transport públic de I'area de Barcelona.

Aquest nomenament

sera efectiu el matelx dia de la presa de

Montserrat Viñas I Pons.

Barcelona, 10 de julio! de 2002

Felip Pui
Presiden

I\utorild del Tro:ls.po:t r.MtJopdi!G.

oor o lo c.oordinoc!6 del
~'''",mC\ rr'~ror-oJ"6 de tronspooj pji)i e
"e I'éreo de 8orcei<-'nO
ConSOl(.1
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OBO:?: P'·J~·,:r",:,r.·J
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PRINCIPE DE VERGARA, 94
TELÉF. 91 5631252
28006 MADRID

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL
SECC10N DE DENOMINACIONES

.
'

CERTIFICAcrON NO.

04134726

DON Ignacio del Río Garcia de Sola
, Registrador Mercantil Central,
en base a 10 interesado por:
D/Da. BUSMET SERVEIS 8L,
en solicitud presentada con fecha 11/06/2004
numero de entrada 04135210,

I

CERTIFICO: Que NO FIGURA registrada la denOmin¡CiOn

### SERMETRA, B.L. ###

I

En consecuencia, QUEDA RESERVADA DICHA DENOMINACION a favor del citado
interesado, por el plazo de quince meses a contar desde esta fecha, conforme a lo establecido en el articulo 412.1 del reglamento del Registro Mercantil.
Madrid, a Catorce de Junio de Dos Mil Cuatro .

.¡
,

*NOTA.- Esta certificacion tendra una vigencia, a efectos de otor~amiento
de escritura, de DOS MESES contados desde la fecha de su expedic~on, de
conformidad a lo establecido en el arto 414.1 del)Reglamento del Registro
Mercantil.

5N52942Qt3
· 03/2004

T(TOL 1.- DENOMINAClÓ, OBJECTE, DURADA I DOMIC1Ll

ARTICLE 1.- DENOMINACIÓ
La Societat s'anomena:
SERMETRA, SL
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 sistemes d'ajuda a I'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 relado als serveis de transport públic coHectiu de viatgers que operin
dins I'ambít de vigencia del sistema tarifari integrat de la regió metropolitana de
Barcelona.
2.3.- Si les disposicions legals exigissin per a I'exercící d'alguna de
compreses en I'objecte social la disposició d'algun Utol professional
administrativa, o la inscrípcíó en registres públics de qualsevol dasse,
d'aquestes activitats no podré iniciar-se fins que s'hagin satisfet els
administratius que correspongui.

les activitats
o habilitació
la realitzaci6
requeriments

ARTICLE 3.- PARTICIPACIÓ D'ALTRES SOCIETATS EN LA REALlTZAClá DE
L'OBJECTE
Les activitats enumerades en I'article anterior podran ser dutes a terme per la societat,
bé directament, bé mitjanyant la contractació deis serveis adients.
ARTICLE 4.- OOMICILl
El domicili de la societat s'estableix a Barcelona, Carrer Muntaner núm. 315-321. Per
acord de I'organ d'administraci6, podré traslladar-se dins la mateixa població on es
trobi establert, aixl com crear-se, modificar-se o suprimir-se'n les sucursals, agencies o
delegacions, tant en el terrjtori nacional com estranger, que el desenvolupament de
I'activitat de l'empresa faci necessari o convenient.
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ARTICLE 5.- DURADA
La durada de la societat és indefinida
I'atargament de I'escriptura fundacional.

inicia les seves operacions el dia de

TíTOL 11.- CAPITAL SOCIAL I REGIM DE PARTICIPACIONS SOCIALS

ARTICLE 6.- CAPITAL SOCIAL
El capital social és de SEIXANTA MIL EUROS (60.000.- eúros), dividi! en SISCENTES participacions socials numerad es de j'U (1) al SIS-CENTS (600) ambdós
irielasas, de 100 EUROS de valar nominal cadascuna, iguals, acumulables i
indivisibles, que no es podran incorporar a títols negociables ni anomenar-se accians.
El capital social esta íntegrament subscrit i desemborsat.

REGIM DE LES PARTICIPACIONS SOCIALS

ARTICLE 7.- TRANSMISSIÓ
D'AQUESTES

DE

LES

PARTICIPACIONS

I DOCUMENTACIÓ

No es podré portar a terme la transmissi6 de les participacions socials a persones
diferents a les sacietats que canstitueixen la present SL, excepte que els socis ha
determinin de mutu acord,
La transmissi6 de les participacians socials, així com la canstituci6 del dret real de
penyora sobre les mateixes hauran de documentar-se d'acord amb el previst per la Uei
211995, de 23 de mary• de Sacietats de Responsabilitat Limitada.
ARTICLE 8,- TrTOL DE PROPIETAT DELES PARTICIPACIONS
Les participacions socials no es representaran. en cap cas, per títols especials,
nominatius o al portador, ni s'expediran tampoe resguards provisianals acreditatius
d'una o varies participacions socials,
L'únic títal de propietat esta constituH per escriptura pública I en els altres casos de
modificació de capital social, pels altres documents públics que poguessin atargar-se.

ARTICLE 9,- TRANSMISSIÓ ENTRE ELS SOCIS
1.- Els socis padran transmetre entre ells la seva participació o partrcipacions sacials.
Ouan un deis socis tingui aquest propósit, haura de comunicar-ho per escrit adre<;at a
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I'órgan d'administració en forma fefaent, que ho notificara als altres socis en un terminí
de quinze díes, Aquests podran optar a la compra en el termini deis trenta dies
següents a la notificaci6.
2.- Dret d'adqu\sició preferent de la societat.
En el cas que cap soci exerceíxi el dret d'adquisícíó preferent, la Societat haura
d'adquirir aquestes participacions en el termini de trenta dies per tal que siguin
amortitzades, previa reduccíó del capital social.

ARTICLE 10.- PREU DE VENDA DE LES PARTICIPACIONS
Per a I'exercici del dret d'adquisíció preferent que es concedeix en aquests Estatuts, el
preu de venda, en cas de discrepancia. sera fixat per tres perits, nomenats un per
cadascuna de les parts i l'altre de mutu acord.

ARTICLE 11.- INTRANSMISSIBILlTAT DE LES PARTICIPACIONS ABANS DE LA
INSCRIPCIÓ No es transmetran les partícipacions socials sense que abans s'hagi inserit la Societat
o, en el seu cas, I'acord d'augment de capital en el Registre Mercantil. .

ARTICLE 12,- INEFICAcIA DE LES TRANSMISS10NS AMB INFRACCIÓ DE LLEI O
DELS ESTATUTS
Les transmissions de participacions socials que no s'ajustin a al16 previst a la L1ei o, en
el seu cas, a all6 establert pels Estatuts no produíra cap efecte enfront a la societat

ARTICLE 13.-

REGIM

DE LA TRANSMISSIÓ FORCOSA

1.- L'embargament de participacions socials, en qualsevol procediment de
constrenyíment, haura de ser notificat a la Societat pel Jutge o Autoritat Administrativa
que I'hagi decretat, fent constar la identitat de ['embargador aíxí com les participacions
embargades. La societat procedira a I'anotació de I'embargament al L1ibre de Registre
de socis, remetent de manera immediat a tots els socis una copia de la notificadó
rebuda.
2.- Duta a terme la subhasta o, tractant-se de qualsevol altra forma de vendaforc;:osa
legalment prevista, en el moment anterior a l'adjudicaci6, quedara en suspens
I'aprovació del remat i l'adjudicad6 de les participacions socials embargades. El Jutge
o l'Autoritat Administrativa remetra a la societat testimoni literal de ¡'acta de subhasta o
de I'acord d'adjudicaci6 í, en el seu cas, de l'adjudicaci6 sol-licitada pel credítor. La
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Societat traslladara copia d'aquest testimoni a tots els socis en el termini maxim de
cinc dies a comptar des de la recepció d'aquest.
3.- El remat o I'adjudlcació al creditor seran ferms transcorregut un mes a comptar des
de la recepció per la societat del testimoni que es refereix I'apartat anterior. En tant no
. adquireixin aquesta fermesa, ets socis i, en el seu defecte. la Societat, podran
subrogar-se en el l/oc del rematant o, en el seu cas, del creditor, mitjan<;ant
l'acceptació expressa de totes les condicions de la subhasta j la consignació íntegra de
l'ímport de remat o, en el seu cas, de I'adjudicació al creditor i de tates les despeses
causades/originades. Si la subrogació fora exercitada per varis socis, les partidpadons
es distribuiran entre tots a prorrata de les seves respectives parts socials.
ARTICLE 14.- EMBARGAMENT DE PART1CIPACIONS SOCIALS
En cas d'embargament de participacions, s'observaran les disposícions contingudes en
I'article anterior, sempre que siguin compatibles amb el regim específic de
I'embargament.

ARTICLE 15.- ADQUISICIÓ ORIGINARIA
1.- En cap cas podra la societat assumir participacions propies, ni accions o
participacions erneses per la seva societat dominant.
2.- En el cas que I'assumpció hagí estat realitzada per persona interposada, els
fundadors i, en el seu cas, els administradors, respondran solidariament del
-·~"''S.;;-reintegramenUje les participacions assumides.

',,-

r-

3.- En els suposits recollits en rapartat anterior, quedaran exempts de responsabilitat
aquells que demostrin no haver incorregut en culpa.

ARTICLE 16.- ADQUISICIÓ DERIVATIVA
1.- La societat només podré. adquirir les seves propies participacjons, o accions, o
participacions de la seva societat domínant, en els següents casos:
a.- Quan formin part d'un patrimoni adquirit a titol universal, o siguin adquirides a títol
gratu'it o com a conseqüencia d'una adjudicaci6 judicial per satisfer un credit de la
societat contra el titular d'aquestes.
b,- Quan les participacions propies s'adquireixin en execució d'un acord de reducció de
capital adoptat per la Junta General.
c.- Quan les participacions propies s'adquireixin en el cas previst en l'article 31.3 de la
L1ei de socíetats limitades.
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d.- Quan I'adquisició hagi estat autoritzada per la Junta General, es realitzi amb
carrecs a beneficís o reserves de lliure disposició í tingui per objecte:
•
•
•

_

'~

.

'C-¿.

'

Adquirir participacions d'un soci separat o exclós de la societat
Adquirir les participacions com a conseqüencia de I'aplicació d'una clausula
restrictiva de la transmíssió de les mateixes,
Adquirir les particípadons transmeses "mortis causa"

2. Les participacions propies adquirides per la societat hauran de ser amortitzades o
alienades, respectant en aquest GaS el regim legal i estatutari de transmissió, en el
termini de 3 anys. L'alienació no podra efectuar-se a un preu inferior al valor raonable
de les participacions, fixat segons lo previst a I'article 36 deis Estatuts Ouan
I'adquisició no comporti devolució d'aportacions als socis, la societat haura de dotar
una reserva per I'import del valor nominal de les participacions amortitzades, la qual
sera indisponible fins que transcorrin Cinc anys a comptar des de la publicació de la
reducció al "Butlletí Oficial del Registre Mercantil", tret que abans del venciment
d'aquest lermini s'haguessin satisfet tots els deules socials contretes amb anterioritat a
la data en que la reducció fóra oposable a tercers.

DRETS REALS SOBRE LES PARTICIPACIONS SOCIALS

ARTICLE 17." COPROPIETAT DE PARTICIPACIONS
En el cas de copropietat d'una o varies participacions social s, els copropíetaris hauran
de designar a una sola persona per a I'exercici deIs drets de soci, i respondra
solidariament davant la societat de quantes obligacions es derivín d'aquesta condició.
La mateixa regla s'aplicara als altres suposits de cotitularjtat de drets sobre les
participacíons,
ARTICLE 18.- USDEFRUIT DE PARTICIPACIONS
En cas d'usdefruit de participacions la qualitat de soci resideix en el nus propietari,
pero I'usdefruit tindra dret en tot cas als dívidends acordats per la societat durant
I'usdefruit. L'exercici deIs allres drets del soci correspon al nus propietari.
En les relacions entre I'usdefruitanl i el nus propietari regira el que determini el tito1
constitutiu de I'usdefruit ir en el seu defecte, allo que disposa la legislació civil
aplicable.
Tret que el títol constitutiu de I'usdefruit disposi una altra cosa sera d'aplicacíó el que
disposen eIs articles 68 i 70 de la LSA a la liquidació de I'usdefruit i a I'exercici del dret
d'assumpció de noves particípacions. En aquest últim cas, les quantitats que s'hagin
de pagar pel nus propietari a I'usdefruit, s'abonaran en diners,
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ARTICLE 19.- PENYORA DE PARTICIPACIONS SOCIALS
En cas de penyora de participacions correspondra al propietari d'aquestes I'exercici
deis drets de sod
En cas d'execució de penyora s'aplicaran les regles previstes per al cas de transmissió
fon;:osa per l'article 13 deIs Estatuts.

TíTOL 1I1.~ ORGANS DE LA SOCIETAT
ARTICLE 20.- JUNTA GENERAL
La Junta General de socís és I'argan que regeix la vida de la societat, mitjanyanl
!'expressió de voluntat d'aquells, adoptada de conformitat amb I'artícle següent
d'aquests estatuts.

ARTICLE 21.- PRINCIPI MAJORITARI. MAJORIA ESTATUTARIA
Els acords socials s'adoptaran per majoria de vots validament emesos, sempre que
representin al menys dos ter90s deis vots corresponents a les participacions socials en
qué es divideixi el capital social. No es computaran els vots en blanc.
Per excepció al que disposa el par<3graf anterior, per a I'adopció d'acords socials que
facin referencia a I'augment. reducció de capital, reglament de régim intern de la
societat, fusió, transformació o escissió de la societat, la seva dissolució o modificació
deis presents Estatuts es requerira que votin a favor de la proposta un número de
socis que representl com a mínim el 75% de les participacions socials en qué es
divideixi el capital. No es computaran els vats en blanc.
La convocatoria de la Junta General haura de fer-se pels Admínistradors o en el seu
cas, liquidadors, amb quírize dies d'anticipació com a mínim, i per carta certificada
dirigida a cadascú deis socis, amb expressió d'hora i Iloc de la reunió, j deis assumptes
a tractar.
Els administradors convocaran necessariament la Junta quan ho sol'liciti un nombre de
socis que representin com a míním el 5% del capital social.
La Junta quedara validament constitu'ida, sense necessitat de previa convocatoria, si
trobant-se present o representat o tot el capital social. accepten per unanimitat la
celebració de la reunió i I'ordre del dia d'aquesta.
Tots els socis tenen dret a assistir a la Junta General de conformitat amb el que
disposa ¡'artície 49 de la LSRL.
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El soci podra fer-se representar en les reunions de la Junta General mitjanyant un altre
soci, o persona que ostenti poder general conferit en document públic amb facultats
per administrar tot el patrimoni que el representat tingués en el territori nacional.
La representació comprendra la totalitat de les partícipacions que sigui títular el soci
representat i haure. de confegir-se per escrit. Si no constés en document públic haura
de ser especial per a cada Junta.

ARTICLE 22.- REUNiÓ DE LA JUNTA GENERAL
La Junta General haura de reunir-se, com a mínim un cop I'any, dins deis sis prímers
mesos de cada exercici, per censurar la gestíó social, aprovar, en el seu cas, els
comptes de I'exercici anterior, i resoldre sobre I'ap\ieació del resultat.

ARTICLE 23.- LLOC DE REUNiÓ DE LA JUNTA GENERAL
Les Juntes Generals de socis tindran Iloe a la localitat on la Societat tingui el seu
domicili.

ARTICLE 24.- PRESIDENT I SECRETARI DE LA JUNTA
El President ¡ el Seeretari de la Junta General seran els del Consell d'Administració.
En el sup6sit d'absencia o impossib¡litat d'aquests, presidiré. la Junta i actuara de
Secretari els soeis que trJln els assístents. Les actes de les Juntes seran aprovades
segons el que preveu la L1ei.

ARTICLE 25.- FORMALlTZACIÓ DE LES ACTES
Per certificar actes i acords de les Juntes Generals, aixi com per a la formalització i
elevaei6 d'actes públícs d'aquests, s'atendra el que disposa I'article 109 del Reglament
del Registre Mercantil.

ARTICLE 26.- ÓRGAN D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT
La Junta General confiara l'Administració de la societat a un Consel! d'Administració
format per 6 vocals, un deis quals en sera president, i un altre sera secretari. Així
mateix, dos deis vocals seran consellers delegats i actuaran de forma mancomunada.
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ARTICLE 27.- FACULTATS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
Al Cansell d'Administració se li atríbueix el poder de representació de la societat, en
judid i fora d'ell. El Consel! d'Adminístració, per tant, podran fer i dur a terme quant
estigui compres dins I'objecte social així com executar quantes facultats no estíguin
expressament reservades per la L1ei o per aquests Estatuts a la Junta General. De
manera purament enuncíativa, eorrespon als administradors les següents facultats i tot
alió que hi estigui relacionat, ampllament i sense cap limitació:
a) Comprar, disposar, vendre, gravar tot tipus de béns mobles j lmmobles, j constituir,
acceptar, modificar i extingit tata la classe de drets personals i reals, fins i tot
hipoteques.
b) Atorgar tot tipus d'actes, contractes i negocis jurídícs, amb els pactes, clausules i
condicions que creguin oportú establir; transigir ¡pactar arbitratges; prendre part en
concursos i subhastes, fer propostes i acceptar adjudicacions, Adquirir gravar i vendre
per qualsevol Utol, i en general, realitzar qualsevol operació sobre accions,
participacions, obligacions i altres títols valors, així com realitzar actes deis que
resulten la participació en altres societats, bé cancurrent a la seva canstitució o
subscrivint accions o participacions en augments de capital o altres emissions de titols
valors,
e) Girar, acceptar, endossar, intervenir i protestar Iletres de canvi i aJtres documents de

giro
d) Prendre diner a préstec o crédit, reconéixer deutes o crédits.
e) Disposar, seguir, obrir i cancel, lar comptes i diposits de qualsevol tipus i de
qualsevol classe d'entrtats de crédit i estalvi, bancs, fíns i tot el d'Espanya i demés
bancs, instituts i organismes oficials, fent tot quant la legislació i la practica bancaria ho
permetin.
f) Atargar contractes de treball, de transport i traspas de locals de negod; reiterar i
remetre generes, enviament i 91rS.
g) Comparéixer davant de tot tipus de juijats í tribunals de qualsevol jurísdicció, i
davant de tots tipus d'organismes públics en qualsevol concepte, i en tota classe de
judicis i procediments; interposar recursos, fins i tot de cassació, actuacions, ja sigui
directament o mitjan9ant advocats i procuradors, als que podran confegir els oportuns
poders.
h) Dirigir I'argan ització comercial de la societat i els seus negocis, nomenant i separant
trebaltadors i representants.
i) Atorgar ¡ firmar tot tipus de documents públics i privats; retirar j cobrar qualsevol
quantitat o fans de qualsevol organisme públíc o privat, firmant a I'efecte cartes de
pagament, rebuts, factures i lIiuraments,
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j) Concedir, modificar ¡revocar tot tipus d'apoderaments.
k) Aprovar els models de contracte relacionats directament amb I'objecte de la
socielat.

ARTICLE 28.- NOMENAMENT I CESSAMENT OELS MEMBRES DEL CONSELL
D'ADM IN ¡STRACIÓ
Per poder ser vocal del Consell d'Administraciá no caldra ostentar la condició de socL
Els vocals del Consell d'Adminjstracíá seran nomenats per la Junta General per un
termini de cinc anys.
Els vocals del Consell d'Adminístració podran ser separats del seu carree en qualsevol
momento per acord deis socis que representen la majoria de capital social, inclosos els
nomenaments a l'escriptura fundacional, fins i tot quan la separa ció no consti en I'ordre
del dia.
Els membres del Consell d'Admínístració podran rebre les dietes que aprovi el propi
Consell, sense que aixa comporti cap relació de tipus laboral amb la SOcietat.
ARTICLE 29.- LlMITACIONS
D'ADMINISTRACIÓ

AL

CARREC

DE

VOCAL

DEL

CONSELL

No podran ser vocals del Consell d'Administració aquells que es trobin immersos en
una causa legal d'incapacitat o incompatibilitat, especialment les determinades per la
LJei 12/1995, d'11 de maig.

ARTICLE 30.- CONSTITUCIÓ I REUNiÓ DEL CpN8ELL O'ADMINISTRACIÓ
El Consel! d'Admínistracló quedara validament constitu'it quan coneorrin a la reunió,
presents o representats per un altre ConselJer, la meitat més un deis membres. La
representació es conferira mitjanyant carta adre9ada al President. Els acords
s'adaptaran per majaria deIs assistents presents a representats a la reunió que haura
de ser convocada pel President o Vice-president, en el seu cas, Ilevat deis acords que
requereixin majoría qualificada. La vota ció per escrit i sense sessió sera valida sí cap
conseller no s'hí apasa.
Requereixen majoria qualificada aquells acords que així ho prevegi expressament la
Jegislació vigent així com els previstos a la Iletra k) de )'article 27.
El consell es reunira sempre que ha acordi el President, bé a iniciativa propia o quan
ho sol·licitin dos deIs seus membres. La convocatoria es cursara mitjanc;ant carta, fax o
burofax, a per qualsevol deis mjtjan<;:ant valids en el transit mercantil adrec;ats a tots i
cadascun deis components, amb cinc dies d'antelació.

31
9

OOCUMENTAPAO
DEL CONSt:LL rr~,1
L'ATM

N0M:~/2

-

TíTOL IV.- SEPARACIÓ I EXCLUSIÓ DELS SOCJS

ARTICLE 31,- SEPARACIÓ I EXCLUSIÓ DELS SOCIS
Els socis tindran dret a separar-se de la societat en els següents casos sempre que no
haguessin votat a favor del corresponent acord:
a,b.-

C.-

d.-

e.f.-

Substitució de I'objecte social.
Trasllat del domlcili social a I'estranger, quan existeixi un conveni internacional
vigent a Espanya que ho permeti amb mantenjment de la mateixa personalitat
jurídica de la societat.
Modificació del regim de transmissió de les particípacions socials.
Prórroga o reactiva ció de la societat.
Transformació en societat anonima, socíetat civil cooperativa, col, lectiva o
comanditaria, simple o per accions, així com en agrupació d'ínteres económico
Creadó, modificació O extinció anticipada de I'obligacíó de realitzar prestacions
accessóries.
.

ARflCLE 32.- ALTRES MOTIUS DE SEPARACIÓ
Per a la incorporació als estatuts, la modificació o la supressió d'aquestes causes de
separadó, caldra el consentiment de tots els socis.

ARTICLE 33.- EXERCICI DEL DRET DE SEPARACIÓ

1.- Els acords que donin Iloc al dret de separació es publicaran al "Diari Oficial del
Registre Mercantil". L'órgan d'administracíó podra substituir aquesta publ¡cació per una
comunicació escrita a cadascun deis socis que no hagin votat a favor I'acord.
El termini per exercítar el dret de separació sera d'un mes a comptar des de la
publicadó de J'acord o des de la recepci6 de la comunicaci6.

2.- Per inscriure en el Registre Mercantil I'escriptura pública que documenti els acords
que originin el dret de separaci6 s'estara al que disposa I'artícle 97.2 de la Llei 2/1995,
de 23 de mar y, de Societats de Responsabilitat Limitada.
ARTICLE 34.- CAUSES D'EXCLUSIÓ DELS SOC1S
La societat podra excloure al soci que infringeixi la prohibició de competéncia o
hagués estat comdemnat per sentencia ferma a índemnitzar a la societat per danys i
perjudicis causats per actes contrarís a la LSRL o als estatuts o realitzats sense al
deguda diligencia.
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ARTICLE 35.- PROCEDIMENT D'EXCLUSIÓ
1.- Caldra un acord de la Junta General per procedir a I'exclusió d'un socio En I'aeta de
la reunió hi haura de constar la identitat deis socis que voten a favor de I'acord.
.
En el cas que la societat no exercíti I'acció d'exclusió en el termíní d'un mes a comptar
des de la data d'adopci6 de I'acord d'exclusió, qualsevol soci que hagués vota! a favor
de I'acord estara legitimat per exercitar-la en el seu nomo

. ARTICLE 36.- VALORACIÓ DE LES PARTICIPACIONS
1. Si no s'arriba a un acord sobre el valor raonable de les partícipacions socials o
sobre la persona o persones que hagín de valorar-les i el procediment per a la seva
valoració, les participacions seran valorades per un auditOr de comptes diferent del de
la societat, designat pel Registrador Mercantil del domicili social a sol'licitud de la
societat o de qualsevol deis socis titulars de les participacions que hagin de ser
valorades.
2. L'audítor podra obtenír de la societat totes les informacions i documents que
consideri útils i procedir a totes les verificacions que estimi necessaries, per a I'exercici
de la seva funció. En el termini maxím de dos mesos a comptar des del seu
nomenament, I'auditor emetra un informe, que notificara immediatament a la societat i
als socis afectats per conducte notarial, acompanyat de copia í en dipositara un altra al
Registre Mercantil.
3.- La retribució de I'auditor correra a carrec de la societat. No obstant, en els casos
d'exclusjó, de la quantitat a reintegrar al socí exclos la societat podra deduir el que
resulti d'aplicar als honoraríssatisfetsel percentatge que el soci exclos tingués en el
capital social.'

ARTICLE 37.- REEMBORSAMENT DE LES PARTICIPACIONS SOCIALS
Dins deis dos mesos següents a la recepci6 de I'informe de valoraci6, el socis afectats
tindran dret a obtenir en el domicili social el valor raonable de les seves partícipacions
socials en concepte de preu de les que la societat adquireixi o de reemborsament de
les participacions socials que s'amortitien. Transcorregut aquest termini, els
administradors consignaran en una entitat de crédit del terme municipal en qué radiqui
el domicili social, a nom deis interessats, la quantitat corresponent al esmentat valor.

ARTICLE 38.- ESCRIPTURA PÚBLICA DE REDUCC1Ó DEL CAPITAL SOCIAL
1. Tret que la Junta General, que hagi acordat I'exclusió, autoritzi l'adquisici6 per la
societat de les partlcipacions deis socis afectats, segons allo previst a I'article 16 deis
estatuts, efectuat el reemborsament de les participacions o consignat el seu import, els
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administradors, sen se necessitat d'acord específic de la Junta General, atorgaran
immediatament escriptura publica de reducció del capital social, expressant en
aquesta les participacions amortitzades, la identitat del soci o socis afectats, la causa
de l'amortitzaci6, la data de reemborsament o de la consignació i la xifra a que hagués
quedat redu'it el capital social.
2.- En el cas que, com a conseqüencia de la reducci6, el capital social davalli per sota
el mínim legal, s'atorgara ¡gualment escriptura pública i sera d'aplicació el que dísposa
I'article 45 deis estatuts, computant-se el termini establert en aquell article des de la
data de reemborsament o consignació.
3. En el sup6sit d'adquisició per la societat de les participacions deis socis afectats,
efectuat el pagament del preu o consignat el seu import, els administradors, sense
necessitat d'acord especific de la Junta General, atorgaran escriptura publica
d'adquisició de participacions, no essent preceptiu el concurs de socis exclosos, en la
qual s'haura d'esmentar les participaclons adquirides, la ¡denotat del soci o socis
afectats, la causa d'exclusi6 i la data de pagament o consignació.
ARTICLE 39.- RESPONSABILlTAT DELS SOCIS SEPARATS O EXCLOSOS
1.- Els socis aquí s'hagués retornat el valor de les participacions amortitzades estaran
subjectes al regim de responsabilitat pels deutes socials establert pel cas de la
reducci6 de capital per restitució d'aportacions.
2.- En el suposít previst en I'article 81 de la LSRL només podra produir-se el retorn un
cop hagi transcorregut el termini de tres mesos comptats des de la data de notificació
als creditors o la publicadó al "Diari Oficial del Registre Mercantil" i en un diari deis de
major circulació a la localltat en qué radiqui el domicili social i sempre que els creditors
ordjnaris no haguessin exercit el dret d'oposíció.
TíTDL V.- EXERCICJ SOCIAL
ARTICLE 40.- EXERCICI SOCIAL
1.- L'exercici social coincidira amb I'any natural i finalitzara el 31 de desembre de cada
any.
2.- El Consel! d'Administració estara obligat a formar en el termini maxim de tres
mesos, comptats a partir del tancament de I'exercici social, els comptes anuals,
I'informe de gestió í la proposta d'aplicaci6 del resultat. Les pérdues i els guanys i la
memória. Aquests documents, que formen una unitat, hauran de ser redactats amb
c1aredat i mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i deis resultats
de la societat, d'acord amb el que estableix la L1ei i el codi de comer9, i en el termini
que hi hagí entre la convocatoria i la celebraci6 de la Junta, els socis podran exercir el
dret que els concedeix l'article 86 de la L1ei de Societats de Responsabilitat Limitada.
L'anunci de la Junta anomenara expressament aquest dret.
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ARTICLE 41,- REPARTIMENT DE BENEFICIS I Pt:RDUES. FONS DE RESERVA
VOLUNTARIA
Els socis tindran dret als beneficis repartibles en proporció a les seves respectives
participacions socials. En la mateixa proporció respondran de les pérdues per
repartiment personal.
Deis beneficis obtinguts en cada exercici, un cop coberta la dotació per reserva legal i
altres atencions legalment establertes, es detreura per al fans de reserva voluntaria el
percentatge que determiní la Junta General.

TírOL VI.- DISSOLUCIÓ I UQUIDACIÓ

ARTICLE 42.- CAUSES DE DISSOLUCIÓ

1.- La societat es díssoldra:
a.~ Per acord de la Junta General adoptat amb els requisíts i la majaría establerts per a
la modificaci6 deis estatuts,

b.- Per la conclusió de l'empresa que constitueixi ¡'objeete, la impossibilitat manifesta
d'aconseguir el ti social o la paralització deis órgans social s de manera que resulti
impossíble el seu funcionament.

c. - Per manca d'exercici de ¡'activitat o activitats que constitueixjn I'objecte social
durant tres anys consecutius.
d.- A conseqüéncia de pérdues que deixin redu'it el patrimoni comptable a menys de la
meitat del capital social, a no ser que aquest s'augmenti o es redueixi en la mesura
suficient.
e.- Per reducció del capital social per sota del mfnim legal. Quan fa reducció sigui
conseqüéncia de I'acompliment d'una lIei, s'actuara segons el que disposa \'article 108
de la LSRL.
2.- Per fallida. de la societat determinara la seva dissalució quan
expressament com conseqüencia de la resolució judicial que la declari.

s'acordi

ARTICLE 43.- ACORD DE DISSOLUCIÓ
1.- En els casos previstos en les Iietres b) a e) de I'apartat 1 j en ¡'apartat 2 de ¡'artícle
anterior, la dissoluci6 requeriré acord de la Junta General adoptat per majoria a la que
es refereix I'apartat 1 de I'article 53 de la LSRL. El Consell d'Administració haura de
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convocar la Junta General en el termini de dos mesas perqué adopti I'acord de
dissolució. Qualsevol soci podra sol'licitar del Consell d'Administració la convocatorIa,
sí, al seu parer, coneorregués alguna de les circumstancies de dissolucíÓ.
2.- La Junta General podra adoptar I'acord de dissolució o aquello aquells que sigui n
necessaris per la remoció de la causa.
3.- Si la Junta no fóra convocada, no se celebrara ni s'adoptara cap deIs acords
previstos en ¡'apartat anterior, qualsevol ínteressat podra instar la dissolució de la
societat davant el Jutge de Primera Instancia del domicili social. La sol'licitud de
dissolució judicial s'haura de dirigir contra la societat.
4.- El Consell d'Administració esta oblígat a sol· licitar la dissolució judicial de la societat
quan I'acord social sigui contrari a la dissolució o no pogués ser-ho. La sol licitud haura
de formular-se en el termini de dos mesos a comptar des de la data prevista per a la
celebració de la Junta, quan I'acord hagués estat contrari a la dissolució o no s'hagués
adoptat.
5.- L'incompliment de I'obligació de convocar Junta General o de sol· licitar la dissolució
judicial determinara la responsabilitat solidaria del Consell d'Administraci6 per tots els
deutes socials.

ARTICLE 44.- REACTfVACIÓ DE LA SOCIETAT DISSOLTA
1.- La Junta General podra acordar el retorn de la societat dissolta a la seva vida
activa sempre que hagi desaparegut la causa de la dissoluci6, el patrimoní comptable
no sigui inferior al capital social, i no hagí comenºat el pagament de la quota de
liquidació als socis. L'acord de reactivació s'adoptara amb els requísits i la majoria
establerts per la modif¡cació deis estatuts.

2.- No podra adoptar-se la reactivació en els casos de dissolució de pie dret.
3.- Els Creditors socials podran oposar-se a ('acord de reactivació, en les mateixes
condicions í amb els mateíxos efectes previstos a la LSRL per al cas de fusi6.

ARTICLE 45.- DISSOLUC1Ó PER REDUCCIÓ DEL CAPITAL PER SOTA DEL MíNIM
LEGAL
1.- Quan la reducció del capital social per sota de mínim legal sigui conseqüencia de
I'acompliment d'una lIei, la societat quedara dissolta de pla dret, si transcorregut un
any des de I'adopció de I'acord de reducció, no s'hagués inserí! en el Registre
Mercantil la seva transformació o dissoluci6, o I'augment del seu capital fins una
quantitat igualo superior a aquest mínim legal.
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2.- Transcorregut el termini establert en I'apartat anterior sense que s'hagués inscrít la
transformació o dissolució de la societat o l'augment del seu capital, e/s administradors
respandran personalment i solidaria entre si i amb la societat deis deutes socials. 'Els
Registradors, d'ofici i a instancia de qualsevol interessat, fara constar la dissolució de
pie dret en el full obert a la societat.

ARTICLE 46.- LlQUlDAC1Ó DE LA SOCIETAT
1,- La dissolució de la societat obre el perioda de liquidació.
2.- Qui sigui vocal del Consell d'Administració en el temps de la dissolució quedara
convertít en liquidador, tret de la Junta General, que en acordar la dissolució, en
desígni d'altres.
3.- En tot cas, es donara acompliment a les normes establertes en el Capital X de la
LSRL.

ARTICLE 47.- SOC1ETAT UNIPERSONAL
En el cas que la societat esdevingui unipersonal s'atendra a alió que disposa en els
arto 125 i següents de la Uei, i el soci únic exercira les competencies de la Junta
General.
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Sra. Maria Lourdes Costa Vidal, Secretari del Consell d'Adminístració de la
Societat SERMETRA, SL (societat en formació). CERTIFICO:

L· Que en data 5 de juliol de dos mil quatre, s'han reunit en el carrer Avda.
Diagonal núm. 538 de Barcelona la totalitat deis socis de SERMETRA, S.L., els
quals han acceptar per unanimitat constituir-se en Junta General de Sacis amb
caracter d'Universal.
!l.- Que en I'esmentada reunió, s'han tractat els següents Punts de I'Ordre del
Dia:

1. Modificar els articles 2,7,16,28,30,33,36,37 í 38 deis Estatuts Socials.
2. Refasa deis Estatuts Socials en un text único
3.- Aprovació de I'acta.

111. Que I'acta de ¡'esmentada reunió ha sigut aprovada per unanimitat i signada
per tots els assistents, en unió del President i del Secretario
IV. Que en relació amb el primer Punt de l'Ordre del Dia, s'ha adaptat per
unanimitat el següent acord, el qua! és transcripció literal de ¡'acta de
I'esmentada reunió:
"PR1MER.- Es modifiquen els artides 2, 7, 16, 28, 30, 33, 36, 37 i 38 deIs
Estatuts Socia/s, per ta' d'esmenar e/s defectes posats de manifest en la
qualificació del Registre Mercantil, que queden redactats de la següent manera:
"ARTlCLE 2.- OBJECTE
2.1.- La Societat té per objecfe la presta ció de serveis de manteniment preventíu,
correctiu i evolutiu de sistemes de venda i valida ció de títols integrats de transport
públic col·lectíu de viatgers j de sistemes d'ajuda a I'explotaeió de serveis de transport
púbfic col·lectíu de viatgers.
2.2.- La Societat desenvolupara les activitats compreses en el seu objeete social
únicament en relació als serveis de transport públic col-lectiu de viatgers que operin
dins I'ambit de vigencia del sistema tarifari integrat de la regió metropolitana de
Barcelona.

2.3. - Si les disposicions leg8's eXIgIssm per a I'exercici d'alguna de les activitats
compreses en I'objecte social la dísposició d'algun títol professional o habt1itació
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administrativa, o la inscnpció en registres públícs de qualsevol classe, la realització
d'aquestes activitats no podra iniciar-se fins que s'hagin satisfet els requeriments
administratius que correspongui."

"ARTJCLE 7.DAQUESTES

TRANSMISSIÓ DE LES PARTlCIPACIONS I DOCUMENTACIÓ

No es podra portar a terme la transmissió de les parlicipacions socials a persones
diferents 8 les societats que constitueixen la present SL, excepte que els socis ho
determinin de mutu acord.
La transmissió de les partic/pacions socials, aixi com la constitució del dret real de
penyora sobre les mateíxes hauran de documentar-se d'acord amb el previst per la Llei
2/1995, de 23 de marq, de Societats de Responsabilitat Limitada. n

"ARTfCLE 16.- AOQUIS/C/Ó DERIVATIVA
1.- La societat només podra adquirir les seves propies parlicipacions, o accions, o
participacions de la seva societat dominant, en els següents casos:

a. - Quan tormin part d'un patrimoni adquirlt a títol universal, o síguín adquirides a títol
gratuTt o com a conseqüimcia d'una adjudícació judicíal per satister un crédit de la
societat contra el titular d'aquestes.
b.- Ouan les particípacions propies s'adquireixin en execució d'un acord de reducció de
capital adoptat per la Junta Genera/.
c.- Ouan les participacions propies s'adquireíxin en el cas previst en I'article 31.3 de la
L/ei de societats limitades.

d.- Ouan I'adquísició hagi estat autoritzada per la Junta General, es realitzi 8mb
carrees 8 benefíeis o reserves de mure dísposició i tinguí per objecte:
•
•
•

Adquirir participacions d'un soci separat o exclos de la societat
Adquirir les participacíons com a conseqüencia de /'aplícacio d'una clausula
restrictiva de la transmissió de les mateíxes,
Adquirir les participacions transmeses "mortis causa"

2. Les participacíons propies adquirides per la socierat hauran de ser amortitzades o
aliena des, respectant en aquest cas el regim legal j estatutari de transmissió, en el
termini de 3 anys. L 'alienacíó no podra efectuar-se a un preu inferior al valor raonable
de les participacíons, fixat segons lo previst a I'arlicle 36 deIs Estatuts. Ouan
/'adquisició no comporti devolució d'aportacions als socis, la societat haura de dotar
una reserva per I'import del valor nominal de les participacíons amorfitzades, la qual
sera indisponibfe fins que transcorrín cinc anys a eomptar des de la pub!;cació de la
reducció al "Butlletí Oficial del Registre Mercantíl': tret que abans del venciment
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d'aquest termini s'haguessin salisfet tots els deutes socia/s contretes amb anterioritat a
la data en que la reducció fóra oposable a tereers. "
UARTlCLE 28.- NOMENAMENT I CESSAMENT DELS MEMBRES DEL CONSELL
D'ADMINISTRAC/Ó
Per poder ser vocal del Conself d'Adminístracíó no caldra ostentar la condícíó de soei.
E/s voca/s del Consell d'Administració seran nomenats per la Junta General per un
termini de cinc anys.
Els vocals del Consell d'Administració podran ser separats del seu carree en qualsevol
moment, per acard deIs socis que representen la majaria de capital social, inclosos els
nomenaments a I'escriptura fundacional, fins í tat quan la separació no constí en I'ordre
del dia.
Els membres del Consell d'Administració podran rebre les dietes que aprovi el propi
Consell, sen se que aíxo comportí cap relacio de tipus laboral amb la Societat."
~ARTlCLE 30.- CONSTlTUCIÓ I REUNIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRAC/Ó

El Consell d'Administració quedara w3lidament constituí't quan concorrin a la
reunió, presents o representats per un altre Conseller, fa meitat més un deIs
membres. La representacíó es conferira mitjanqant carta adre<:;ada al President.
Efs acords s'adoptaran per majaría deIs assistents presents o representats a la
reunió que haura de ser convocada pel President o Vice-president, en el seu
cas, Ilevat deis acords que requereixin majon'a qualificada. La votadó per escri!
i sense sessió sera valida si cap conseller no s'hi oposa.
Requereixen majoria qualificada aquells acords que així ho prevequi
expressament la legislació vigent així com els previstos a la Iletra k) de /'artic/e

27.
El cansell es re unira sempre que ho acordi el President, bé a iniciativa propia o
quan ho soUícitin dos deIs seus membres. La convocatoria es cursara
mitjan<:;ant carta, fax o burofax, o per qualsevol deIs mitjanc;ant valids en el
fransit mercantil adre<:;ats a tots i cadascun deIs components, amb cinc dies
d'antelació. "
"ARTlCLE 33.- EXERCICI DEL DRET DE SEPARAC/Ó
1. - Els acords que donin Iloc al dret de separació es publicaran al "Diari Oficial del
Registre Mercantil". L'organ d'administracio podra substituir aquesta publicació per una
comunicacíó escrita a cadascun deis socis que no hagin votaf a favor I'acord.
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El terminl per exercfflitpGel dret de separaeíó sera d'un mes a comptar des de la
publícació de racord o des de la recepció de la eomunicacíó.
2.- Per ínscríure en el Registre Mercantill'escríptura pública que doeumenti els aeords
que originin el dret de separació s'estará al que dísposa J'article 97.2 de la L/eí 211995,
de 23 de marq, de Societats de Responsabilitat Limitada. n

"ARTlCLE 36.- VALORACIÓ DE LES PARTICIPACIONS

1. Si no s'arriba a un acord sobre el valor raonable de les participacions socia/s o
sobre la persona o persones que hagin de valorar-les i el proeediment per a la seva
va loraeió, les partícipacions seran valorades per un auditor de comptes diferent del de
la societat, designat pel Registrador Mercantíl del domieíli social a sof-/ícítud de la
societat o de qualsevol deIs socis titulars de les participacíons que hagin de ser
va/orades.
2. L 'auditor podra obtenir de la societat totes les informacions i doeuments que
consideri útils i procedír a tates les verificacíons que estim; necessaries, per a I'exereic;
de la seva funció. En el terminí maxim de dos mesos a comptar des del seu
nomenament, I'auditor emetrá un informe, que notificara immediatament a la societat í
als socis afectats per conducte notarial, acompanyat de copia i en dipositara un aftra al
Registre Mercantil.
3. - La retribució de f'audítor carrera a carrec de la societat. No obstant, en efs casos
d'exelusíó, de la quanlitat a reemborsar al soc; exc/ós la socíetat podrá deduír el que
resulti d'apliear ars honoraris satisfets el pereentatge que el soc; exclós tingués en el
capital social. "

"ARTlCLE 37.- REEMBORSAMENT DE LES PARTlCIPACfONS SOCIALS
Dins deis dos mesas següents a la recepeió de /'informe de valoracíó, el socis afeetats
tindran dret a obtenir en el domicili social el valor raonable de les seves partlcipacions
socíals en concepte de preu de les que la societat adquíreíxi o de reemborsament de
les participaclons socials que s 'amortítzen. Transcorregut aquest termíni. els
administradors consignaran en una enfitat de credít del terme municípal en que radiquí
el domicili socíal, a nom defs interessats, la quantítat eorresponent al esmentat varor. "
"ARTICLE 38.- ESCRIPTURA PÚBLICA DE REDUCC1Ó DEL CAPITAL SOCIAL
1. Tret que la Junta General, que hagi aeordat I'exelusió, autoritzj I'adquisieió per la
societat de {es participacíons deIs socis afeetats, segons alfó prevjst a I'articfe 16 deIs
estatuts, efectuat el reemborsament de les participacions o consignat el seu ímport, els
a dministradors, sense necessitat d'acord específic de la Junta General, aforgaran
ímmediatament escríptura pubfica de reducció del capital social, expressant en
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aquesta les participacions amortitzades, la identitat del soci o socis afectats, la causa
de I'amorlització, /a data de reemborsament o de la consignadó i la xifra a que hagués
quedat redui't el capital social.
2. - En el cas que, com a conseqüencia de la reduceió, el capitaf social davalli per sota
del mínim legal, s'atorgara ígualment escriptura púbfica i sera d'ap/ieacíó el que
disposa I'artiele 45 deIs estatuts, computant-se el termíní establerl en aquelf arliele des
de la data de reemborsament o eonsignació.
3. En el supósit d'adquisició per la societat de les participaeíons deIs socis afectats,
efectuat el pagament del preu o consignat el seu import, els admínistradors, sense
necessitat d'acord especifie de la Junta General, atorgaran escriptura publica
d'adquisició de participacions, no essent preceptiu el coneurs de soeis exclosos, en la
qual s'haura d'esmentar les parlicípacions adquirides, /a identita t del soci o socis
afectats, la causa d'exclusió í la data de pagament o consignacíó."

V. Que en relació amb el segon Punt de l'Ordre del dia, s'ha adoptat per
unanimitat el següent acord, el qual és transcripció literal de I'acta de
I'esmentada reunió:

"SEGON.- Com a conseqüencia de !'anterior, es refonen en un text únic els
Estatuts Socials de SERMETRA, SL
"TíTOL J.- DENOMINACJÓ. OBJECTE, DURADA I DOMIC/U

ARTlCLE 1.- DENOMINA CIÓ
La Socíetat s'anomena:
SERMETRA, SL
ARTlCLE 2.- OBJECTE
2.1.- La Societat té per objecte la prestació de serveis de manteníment preventíu,
correctiu i evolutiu de sístemes de venda i valídacíó de t¡tols integrats de transport
públic col'leetiu de viatgers i de sistemes d'ajuda a f'explotació de seNeis de transport
públic col·lectiu de víatgers.
2.2.- La Societat desenvolupara les activitats compreses en el seu objeete social
únicament en re/aeió als serveís de transporl públíc co/-lectíu de viatgers que operin
dins I'ambít de vigéncia del sistema tarifari integrat de /a regió metropolitana de
Barcelona.
2.3.- Sí les disposícions legals exigissin per a I'exercici d'alguna de les activitats
compreses en /'objecte socíal fa disposíció d'afgun títol professional o habílifació
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administrativa, o la inscripció en registres públics de qualsevol classe, la realització
d'aquestes activitats no podrá iniciar-se fíns que s 'hagin satisfet els requeriments
administratius que correspongui.
ARTlCLE 3.- PARTICIPACIÓ O'AL TRES SOCfETATS EN LA REALlTZAC/Ó DE
L'OBJECTE
Les activitats enumerades en I'article anterior podran ser dules a terme per la sacietat,
bé directament, bé mitjanqant la contractació deIs serveis adients.

ARTlCLE 4. - OOMICILI
El damicifi de la societat s'estableix a Barcelona, Carrer Muntaner núm. 315-321. Per
acord de 1'6rgan d'administració, podra traslJadar-se dins la mateixa població on es
trobi establert, així com crear-se, modificar-se o suprimir-se'n les sucursals, agencies o
delegacions, tant en el territori nacional com estranger, que el desenvolupament de
1'activitat de !'empresa faei necessari o conveníent.

ARTICLE 5.- DURADA
La durada de la societat és indefinida
!'atorgament de !'escriptura fundacional.

inicia les seves operacions el dia de

ríTOL 11.- CAP/TAL SOCIAL J REGIM DE PARTICIPACIONS SOCIALS

ART1CLE 6.- CAPITAL SOCIAL
El capital social és de SEIXANTA MIL EUROS (60,000.- euros), dividit en SISCENTES participacions socials numerades de J'U (1) al SfS-CENTS (600) ambdós
inclosos, de 100 EUROS de valor nominal ca da scuna, iguals, acumulables i
indivisibles, que no es podran incorporar a títols negociables ni anomenar-se accions.
El capital social esta íntegrament subscrit i desemborsat.
REGIM DE LES PARTlCIPACIONS SOCfALS
ARTlCLE 7.- TRANSMISSIÓ
O'AQUESTES

DE LES

PARTlCIPACIONS 1 DOCUMENTACIÓ

No es podrá portar a terme la transmissió de les participacions socials a persones
diferents a les socíetats que constitueixen la present SL, excepte que els socis ho
determinin de mutu acord.
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La transmissió de fes participacions socials, així com /a constitució del dret real de
penyora sobre les mateixes hauran de documentar-se d'acord amb el previst per fa Lfei
211995, de 23 de marq, de Societats de Respansabilítat Limitada.
ARTlCLE 8.- T/TOL DE PROPIErAr DE LES PARTlCIPAC/ONS
Les participacíons socials no es representaran, en cap cas, per títo(s especíals,
nominatius o af portador, ní s'expediran tampoc resguards provisiona/s acreditatius
d'una o varíes participacions socials.
L'únlc titol de propietat esta constiturt per escriptura pública i en els altres casos de
modificadó de capital social, pels altres documents públics que poguessin atargar-se.

ARTlCLE 9.- TRANSMISSIÓ ENTRE ELS SOC/S
1. - Els socís podran transmetre entre eJls la seva participació o partícipacions socia/s.
Quan un deIs socis tíngui aquest propósit, haura de comunicar-ha per eserít adreqat él
f'órgan d'admínistració en forma fefaent, que ha notificara als altres soeís en un termíni
de quínze díes. Aquests podran optar a la compra en el terminl deis trenta díes
següents a la notifícació.

2.- Oret d'adquisicíó preferent de la sacietat.
En el cas que cap soci exerceixi el dret d'adquisicíó preferent, la Societat haura
d'adquirir aquestes participacians en el termini de trenta dies per ta( que siguin
amoriitzades, prevía reduGció del capital social.

ARTlCLE 10.- PREU DE VENDA DE LES PARTICIPACIONS
Per a I'exerciei del dret d'adquisició preferent que es concedeíx en aquests Estatuts, el
preu de venda, en cas de discrepancia, sera fixat per tres perits, nomenats un per
cadascuna de les parts í raltre de mutu acord.

ARTlCLE 11.- INTRANSMISSIBILlrAT DE LES PARTlCIPACIONS ABANS DE LA
INSCRIPCIÓ
No es transmetran les participacions socials sense que abans s'hagi inscrit la Societat
o, en el seu cas, I'acord d'augment de capital en el Registre Mercantil.

5N5294216
03r2004

~

X;-'-'O

Em"C

ARTlCLE 12.- INEFICAcIA DE LES TRANSM/SSIONS AMB INFRACC/Ó DE LLEI O
DELS ESTA TUTS
Les transmissíons de participacians socia/s que no s'ajustin a alió prevíst a la L/ei o, en
el seu cas, a alió establert pels Estatuts no produíra cap efecte enfront a la sacietat.

ARTlCLE 13.- REGIM DE LA TRANSM/SS/Ó FORCOSA
1.- L'embargament de particípacions socials, en qualsevol procediment de
constrenyiment, haura de ser notifica! a la Societat pel Jutge a Autoritat Administrativa
que I'hag; decretal, fent constar la identitat de I'embargador així com les participacions
embargades. La sacietat procedira a I'anatació de I'embargament al L!ibre de Registre
de socis, remetent de manera immediata a tots els socis una copia de la notificacíó
rebuda.
2. - Dula a terme la subhasta o, tractant-se de qualsevol altra forma de venda forgasa
legalment prevista, en el moment anterior a I'a djudica ció, quedara en suspens
I'aprovació del remat i I'adjudicació de les participacions socials embargades. El Jutge
a I'Autaritat Administrativa remetra a la societat tasUmani literal de I'acta de subhasta o
de I'acord d'adjudlcació i, en el seu ca s, de I'adjudicació sol-licitada pe! creditor. La
Societat trasl/adara copia d'aquest testimani a tots els socls en el termini maxim de
cinc dies a comptar des de la recepció d'aquest.

3.- El remat o I'adjudicació al creditor seran ferms transcorregut un mes a comptar des
de la recepció per la societat del testimani que es retereix f'apartat anterior. En tant no
adquireixin aquesta fermesa, els socis i, en el seu detecte, la Societat, podran
subrogar-se en el l/oc del rematant o, en el seu cas, del creditor, mit)anc;ant
f'acceptació expressa de tates les condicions de la subhasta í la consignació Integra de
J'import de remat o, en el seu cas, de f'adjudicacíó al creditor I de tates les despeses
causadesloriginades. Si la subrogació fora exercitada per varis socis, les participacions
es distribuiran entre tots a prorrata de les seves respectives parts socia/s.
ARTlCLE 14.- EMBARGAMENT DE PARTICIPACIONS SOCIALS
En cas d'embargament de participacions, s'observaran les disposicíons contingudes en
J'article anterior, sempre que siguin compatibles amb el regim especffic de
J'embargament.

ARTICLE 15.- ADQUIS/C/Ó ORIGINARIA
1.- En cap cas podra la societat assumir participacions própíes, ni accions o
participacions emeses per la seva societat dominant.
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2. - En el cas que I'assumpció hagí estat realitzada per persona interposada, els
fundadors í, en el seu cas, els adminístradors, respondran solidar/ament del
REEMBORSAMENT de les participacions assumides.

3.- En els supósits recollds en I'apartat anterior, quedaran exempts de responsabílitat
aquells que demostrín no haver incorregut en culpa.

ARTlCLE 16.- AOOUISIC/Ó DERIVA TI VA

1.- La societat només podra adquirir les seves propies participacíons, o accions, o
parlicipacions de la seva societat dominan( en els següents casos:
a. - Ouan formin parf d'un patrimoni adquirit a títol universal, o siguin adquirides a titol
gratult o com a conseqüéncia d'una adjudicació judicial per satisfer un crédit de la
societat contra el titular d'aquestes.

b.- Ouan fes parfieipacions propies s'adquireíxin en exeeueíó d'un aeord de reduccíó de
capital adoptat per la Junta General.
e.- Ouan les parficipacions propíes s'adquíreíxín en el cas prevíst en I'arlicle 31.3 de la
Llei de sacietats límdades.
d. - Ouan f'adquisíció hagi estat autoritzada per la Junta General, es realítzi amb
earrees a beneficis o resetves de lliure disposició i tingui per objeete:
•
•
•

Adquirír parficipaeíons d'un soci separat o exelos de la societat
Adquirir les participacions com a conseqüencia de I'aplicació d'una clausula
restrictiva de la transmissió de les mateixes,
Adquirir les parfieipacions transmeses "mortis causa"

2. Les parfícípacions propies adquirides per la sacietet hauran de ser amorfitzades o
alienades, respectant en aquest cas el regim legal i estatutari de transmissió, en el
terminí de 3 anys. L'alíenacíó no podra efectuar-se a un preu inferíor al valor raonable
de les particípacions, fixat segons lo previst a I'arlícle 36 deIs Estatuts Quan
I'adquisició no comportí devolució d'aporfacions els socís, la socíetat haura de dotar
una reserva per I'impart del valor nomínal de les partieípacions amortitzades, la qual
sera indisponible fins que transcorrin eíne anys a comptar des de la pubJicació de la
reducció al "ButJfetí Oficial del Registre Mercanti/~ tret que abans del ven cim ent
d'aquest termíní s'haguessín satisfet tots els deutes socía/s contretes amb anteriorítat a
la data en qué la reduccíó fóra oposable e tercers.
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SOB~1ES PARTICIPACIONS SOCIALS

ARTtCLE 17.- COPROPIETAT DE PARTlCIPACIONS
En el cas de copropietat d'una o varies parlicipacions socials, els copropietaris hauran
de designar a una sola persona per a f'exercici deIs drets de sod, i respondra
solidariament davant la societat de quantes obligacions es derivin d'aquesta condiciÓ.
La mateixa regla s'aplicara a/s altres supósits de cotitularitat de drets sobre les
participacions.

ARTtCLE 18.- USDEFRUIT DE PARTlCIPACIONS
En cas d'usdefruit de participacions la qua/itat de soci resideix en el nus propietan",
peró I'usdefruit tindra dret en tol cas els dividends acordats per la societat durant
I'usdefruit. L'exercici deIs altres drets del soci correspon al nus propíetan·.
En les relacíons entre I'usdefruitant i el nus propietari regira el que determini el títol
constítutiu de I'usdefruit i, en el seu defecte, afió que disposa la legís/ació civil
aplicable.
Tret que el titol constitutiu de I'usdefruít disposi una altra cosa sera d'aplicació el que
disposen els anie/es 68 i 70 de la LSA a la liquídació de I'usdefruit i a I'exercíci del dret
d'assumpcíó de noves panicipacions. En aquest últim cas, les quantítats que s'hagin
de pagar pel nus propietari 8 l'usdefruit. s'abonaran en diners.

ARTlCLE 19.- PENYORA DE PARTlCIPACIONS SOCIALS
En cas de penyora de participacions correspondra al propíetarí d'aquestes I'exercici
deis drets de socio
En cas d'execucíó de penyora s'aplicaran les regles previstes per al cas de transmissió
forqose per I'artícle 13 deis Estatuts.

TíTOL 11/.- ÓRGANS DE LA SOCIETAT

ARTlCLE 20.- JUNTA GENERAL
La Junta General de socís és I'órgan que regeix la vida de la societat, mitjanqant
I'expressíó de voluntat d'aquel/s, adoptada de conformítat amb I'artícle següent
d'aquests estatuts.

47

ARTlCLE 21.- PRINCIPI MAJORITARI. MAJORlA ESTATUTARIA
Els acords socials s'adoptaran per majoria de vots validament emesos, sempre que
representin al menys dos tergos deIs vots corresponents a les participacions socials en
que es divideíxi el capital social. No es computaran els vots en blanc.
Per excepció al que disposa el paragraf anterior, per a I'adopció d'acords socíals que
facin referencia a f'augment, reducció de capital, reglament de regim intern de la
societat, fusió, transformació o escissió de fa societat, la seva dissolució o modificació
deIs presents Estatuts es requerira que votin a favor de la proposta un número de
socis que representi com a minim el 75% de les participacions socia/s en que es
divideíxi el capital. No es computaran els vats en blanc.
La convocatoria de la Junta General haura de ter-se pels Administradors o en el seu
cas, líquídadors, 8mb quinze dies d'anticipació com a mínim, í per carta certificada
dirigida a cadascú deis socis, amb expressió d'hora i l/oc de la reunió, i deis assumptes
a traefar.
Els administradors convocaran necessariament la Junta quan ha sol'/íciti un nombre de

socis que representin com a míním el 5% del capital social.
La Junta quedara validament constituida, sense necessitat de previa convocatoria, si
trobant-se present o representat o tot el capital social, accepten per unanimitat la
celebració de la reunió i I'ordre del dia d'aquesta.
Tots els soeis tenen dret a assistir a la Junta General de conformitat amb el que
dísposa f'artícle 49 de la LSRL.
El soei podre. ter-se representar en les reunions de la Junta General mitjan<;ant un altre
soci, o persona que ostenti poder general conferit en document públic amb facu/tats
per administrar tat el patrimoní que el representat tingués en el territori nacional.
La representació comprendre. la totalitat de les participacions que sigui titular el soci
representat i haure. de confegir-se per eserit. Si no constés en document públic haura
de ser especial per a cada Junta.

ARTICLE 22.- REUNIÓ DE LA JUNTA GENERAL
La Junta General haura de reunir-se, com a mínim un cop f'any, dins deIs sis primers
mesos de cada exerciei, per censurar la gestió social, 8provar, en el seu cas, els
comptes de I'exercicí anterior, i resoldre sobre I'aplicació del resultat.

ARTlCLE 23.- LLOC DE REUNiÓ DE LA JUNTA GENERAL
Les Juntes Generals de socís tindran Iloc a la JacaJitat on la Societat tingui el seu
domicili.
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ARTlCLE 24.- PRESIDENT / SECRETARI DE LA JUNTA
El President i el Secretari de la Junta General seran els del Consell d'Administració.
En el sup6sit d'absencia o impossibilitat d'aquests, presidira la Junta i actuara de
Secretari els socis que tnTn els assistents. Les actes de les Juntes seran aprovades
segons el que preveu la UeJ:

ARTlCLE 25.- FORMALlTZAC/Ó DE LES ACTES
Per certificar actes í 8cords de les Juntes Genera/s, aixi com per a /a forma/ítzacíó i
elevació d'actes públics d'aquests, s'atendra el que disposa I'artic/e 109 del Reg/ament
del Registre Mercantil.

ART/CLE 26.- ÓRGAN D'ADMINISTRAC/Ó DE LA SOCIETA T
La Junta General confiara I'Administracíó de la societat a un Consell d'Administr8ció
format per 6 vocals, un deIs quals en sera president, i un altre sera secretarí. Aixi
mateix, dos deIs vocals seran consellers delegats i actuaran de forma mancomunada.

ARTlCLE 27.- FA CULTATS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
Al Consell d'Admínistració se /i atribueix el poder de representació de la societat, en
judici i fora d'el/. El Consell d'administració, per tant, podran fer í dur a terme quant
estiguí compres dins I'objecte social així com executar quantes facuftats no estíguin
expressament reseNades per la Llei o per aquests Estatuts a la Junta General. De
manera purament enunciativa, correspon als administradors les següents facultats í tot
afIó que hi estigui relacíonat, ampliament i sense cap /ímitació:

a) Comprar, disposar, vendre, gravar tal tipus de béns mobles i ímmobles, i constituir,
acceptar, modificar í extingit tota la classe de drets personafs i reals, fins i tot
hipoteques.
b) Atorgar tot tipus d'actes, contractes i negocis jurídics, amb els pactes, clausules i
condicions que creguin oportú establir; transigir i pactar arbitratges; prendre pan en
concursos i subhastes, fer propostes i acceptar adjudicaeions. Adquirir gravar i vendre
per qua/sevol títol, i en general, rea/itzar qualsevol operació sobre accions,
participacions, obfigacions i altres títols va/ors, aixf cam realitzar actes deIs que
resulten la participació en aftres sacietais, bé concurrent a la seva constitucíó o
subscrivint accions o participacions en augments de capital o altras emíssions de titols
valars.
e) Girar, acceptar, endossar, intervenir í protestar /letres de canvi i altres documents de
giro
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d) Prendre diner a préstec o crf]dit, reconéixer deutes o credits.
e) Disposar, seguir, obrir i cancel-lar comptes í diposits de qualsevol típus í de
qualsevol classe d'entitats de crédit i estalvi, bancs, fíns i tol el d'Espanya i demés
bancs, ínstituts i organismes oficials, (ent tol quant la legisladó i la practica bancaria ho
permetin.
f) Alorgar contractes de trebalf, de transport i traspas de locals de negoci; reiterar i
remetre generes, enviament i gírs.
g) Comparéixer davant de tot tipus de jutjats i tribunals de qualsevol jurisdicció, í
davant de tots tipus d'organismes públics en qualsevol concepte, i en tota classe de
judícis i procediments; ínterposar recursos, fins í tot de cassacíó, actuacions, ja sigui
directament o mítjanq8nt advocats i procuradors, a/s que podran confegir efs oportuns
poders.

h) Dirigir I'organítzació comercial de fa societat i efs seus negocis, nomenant i separant
treballadors i representants.
i) Atorgar i firmar tot típus de documents públícs i privats; retirar í cobrar quaJsevol
quantitat o fons de qua/sevol organisme públíc o privat, firmant a refecte cartes de
pagament, rebuts, factures i lIiuraments.
j) Concedir, modificar i revocar tot tipus d'apoderaments.

k) Aprovar e/s models de contracte relacíonats dírectament amb I'objecte de la
socíetat.

ARTlCLE 28. - NOMENAMENT I CESSAMENT DELS MEMBRES DEL CONSELL
D'ADMINISTRACIÓ
Per poder ser vocal del ConseN d'Administració no caldra ostentar la condicíó de socí.
Els vocals del Consefl d'Administracíó seran nomenats per la Junta General per un
termini de cinc anys.
Els vocals del Consell d'Adminístració podran ser separats del seu carrec en qualsevol
moment, per acord deIs socís que representen la majoría de capital socía/, inclosos els
nomenaments a I'escriptura fundacional, fins i tot quan la separació no constí en I'ordre
del dia.
Els membres del Consell d'Admínistracíó podran rebre les dietes que aprovi el propi
Consell, sense que aix6 comportí cap relacíó de típus laboral amb la Societat.
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ARTJCLE 29.- LlMITACIONS
D'ADMINISTRA CIÓ

AL

CARREC

DE

VOCAL

DEL

CONSELL

No podran ser vocals del ConseJl d'Admínistració aquells que es (robín immersos en
una causa legal d'íncapacítat o incompatibílítat, especialment les determinades per la
L/ei 1211995, d'11 de maigo

ARTJCLE 30.- CONSTITUCIÓ I REUNIÓ DEL CONSELL D'AOMINISTRACIÓ
El Consell d'Administradó quedara validament constiturt quan concorrin a la reunió,
presents o representats per un altre Conselfer, la meitat més un deis membres. La
representació es conferíra mitjanqant carta adreqada al President. Els acords
s 'adoptaran per majoria deis assistents presents o representats a la reunió que haura
de ser convocada pel President o Vice-presidenf, en el seu cas, Ifevat deIs acords que
requereíxin majoria qualificada. La votació per escrit i sense sessió sera valida sí cap
consel/er no s'hi oposa.
Requereixen majoria qualificada aquells acords que així ho prevegi expressament la
Jegislació vigent així com els previstos a la Ifetra k) de l'articJe 27.
El consell es reunirEJ sempre que ho acordi el President, bé a iniciativa própia o quan
ho so¡'¡icitin dos deIs seus membres. La convocatoria es cursara mitjanqant carta, fax o
burofax, o per qualsevol deIs mitjanqant valids en el transit mercantíJ adreqats a tots i
cadascun deIs components, 8mb cínc dies d'anteJaci6.
rírOL IV.- SEPARA CiÓ I EXCLUS/Ó DELS SOC/S

ARTlCLE 31.- SEPARACIÓ J EXCLUS/Ó DELS SOCIS
Els socis tindran dret a separar-se de fa socíetat en els següents casos sempre que no
haguessin votat a favor del corresponent acord:
a.b.-

C. -

d.e.-

f-

Substitucíó de J'objecte social.
Traslfat del domicili social a I'estranger, quan exísteixi un convení internacional
vigent a Espanya que ha permeti amb manteniment de la mateíxa personalitat
jurídica de la societat.
Modificació del ((¿gim de transmissió de les participacions socials.
Prórroga o reactivació de la s ocietat.
Transformació en societat anónima, societat civil cooperativa, col-lectiva o
comanditaria, simple o per accions, aixf com en agrupació d'interes económico
Creació, modificació o extinció anticipada de J'obligació de realitzar prestacions
accessóries.
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ARTlCLE 32.- AL TRES MOTlUS DE SEPARACIÓ
Per a la incorporació als estatuts, la modíficació o la supressió d'aquestes causes de
sep aracfó, caldra el consentiment de tots els socis.

ARTlCLE 33.- EXERCICI DEL DRET DE SEPARA CIÓ

1. - Els acords que donin lIoe al dret de separacíó es publicaran a( "Diari Oficial del
Registre Mercantil". L'órgan d'administració podrá substituir aquesta publicació per una
comunicació escrita a eadascun deIs socis que no hagin votat a favor /'acord.
El termini per exercitar el dret de separa ció sera d'un mes a comptar des de la
publicació de I'acord o des de la recepció de la comunicació.
2.- Per inscriure en el Registre Mercantil I'escriptura pública que documenti els acords
que originin el dret de separació s'estara al que disposa I'articfe 97.2 de la L/ei 2/1995,
de 23 de marr;, de Societats de Responsabilitat Limitada."

ARTlCLE 34.- CAUSES D'EXCLUS/Ó DELS SOCIS
La societat podre excloure al soci que infringeixí la prohibició de competencia o
hagués estat comdemnat per sentencia ferma a indemnitzar a la societat per danys {
perjudicís causats per actes contraris a la LSRL o als estatuts o reafitzats sense al
deguda diligencia.

ARTlCLE 35.- PROCEDIMENT D'EXCLUSIÓ
1.- Caldra un acord de la Junta General per procedir a I'exclusió d'un soci. En tacta de
la reunió hi haura de constar la identitat deIs socis que voten e favor de I'ecord.
En el cas que la societat no exerciti I'aceió d'exclusió en ef termini d'un mes a eomptar
des de la data d'adopció de /'acord d'exclusió, qualsevol soci que hagués votat a favor
de I'acord estara fegíümat per exercitar-Ia en el seu nomo

ARTfCLE 36.- VALORA CiÓ DE LES PARTlCIPACIONS
1. Si no s 'arriba a un acord sobre el valor raonable de les participacions socials o
sobre la persona o persones que hagin de valorar-les i el procediment per a la seva
valoració, les participacions seran valorades per un auditor de comptes diferent def de
la societat, designat pel Registrador Mercantil del domicili social a sol,licitud de la
societat o de qualsevol deIs socis titulars de les participacions que hagin de ser
valorades.
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2. L 'auditor podra obtenir de la socíetat totes les ínformacions i documents que
consíderi útils í procedír a tates les verífícacions que estimí necessaríes, per a f'exercici
de la seva funció. En el termini maxim de dos mesas a comptar des del seu
nomenament, I'auditor emetra un informe, que notificara ímmedíatament a la socíetat i
als socís afectats per conduete notaríal, acompanyat de copia í en dípositara un altra al
Registre Mercantil.
3. - La retríbució de I'auditor correra a carrec de la societat. No obstant, en els casos
d'exclusió, de la quantitat a reemborsar al socí exc/ós la societat podra deduir el que
resulti d'aplícar als honararis salisfets el percentatge que el soci exclós tíngués en el
capital socíal.

ARTlCLE 37.- REEMBORSAMENT DE LES PARTlCIPACIONS SOCIALS
Dins deIs dos mesas següents a la recepcíó de ('informe de valoracíó, el socís afectats
tíndran dret a obtenir en el domicili social el valor raonable de les seves partícípacions
socíals en concepte de preu de les que la societat adquireixi o de reembarsament de
les participaeíons socía/s que s'amortitzen. Transcorregut aquest terminí, els
admínistradars consignaran en una enfilat de crédít del terme municipal en que radíquí
el domícílí social, a nom deIs ínteressats, la quantitat corresponent al esmentat valor.
ARTlCLE 38.- ESCRIPTURA PÚBLICA DE REDUCC/Ó DEL GAPITAL SOCIAL
1. Tret que la Junta General, que hagi aeordat ('exclusió, autorítzí I'adquísieió per la
sociefat de les partícipacions deIs socis afectats, segons 61110 previst a I'article 16 deIs
estatuts, efectuat el reemborsament de les particípacions o consignat el seu import, els
administradors, sense necessitat d'acord específic de la Junta General, atorgaran
immedíafament escriptura publica de reducció del capital social, expressant en
aquesta les partieipacions amortitzades, la ídentitat del soci o socis afectats, fa causa
de I'amortització, la data de reemborsament o de la consignació i la xífra a que hagués
quedat reduil el capital social.
2.- En el cas que, com a conseqüencia de la reducció, el capital social davalfi per sota
el míním legal, s'atorgara igualment escriptura públíca i sera d'aplicacíó el que disposa
!'article 45 deIs estatuts, computant-se el termini establert en aquell article des de la
data de reemborsament o consignació.
3. En el supósit d'adquisició per la socíetat de les parlícipacíons deIs socis afeetats,
efectual el pagament del preu o consignat el seu import, e/s administradors, sense
necessitat d'acord específíc de la Junta Generaf, atorgaran escriplura publica
d'adquisíció de partícipacions, no essent preeeptiu el concurs de socis exclosos, en la
qual s'haura d'esmentar les partícipacions adquirides, la identitat del soci o socis
afectats, /a causa d'exclusió i la data de pagament o consignaeió.

53

\
.

ARTlCLE 39.- RESPONSABILlTA T DELS SOCIS SEPARA TS O EXCLOSOS
1.- Els socís a qui s'hagués retomat el valor de les participacíons amortitzades estaran
subjectes al regím de responsabilitat pels deutes socía/s establert pel cas de la
reduccíó de capítal per restítució d'aportacíons.

2.- En el supósit prevíst en rarUcle 81 de la LSRL només podra produir-se el retorn un
cop hagí transcorregut el termíní de tres mesos comptats des de la data de notífícacíó
a/s creditors o la publica ció al "Oiarí Oficial del Registre Mercantil" I en un diarí deIs de
major circulació a la localitat en que radíquí el domieíli social í sempre que els creditors
ordinarís no haguessin exercit el dret d'oposieió.
rirOL V.- EXERCICI SOCIAL

ARTlCLE 40.- EXERCICI SOCIAL

1.- L'exercici social coíneidira amb I'any natural i flna/itzara el 31 de desembre de cada
any.
2.- El Consell d'Adminlstració estara obligat a formar en el termíni maxím de tres
mesos, comptats a partir del tancament de I'exercici social, els comptes anua/s,
I'ínforme de gestíó i la proposta d'aplicació del resultat. Les pérdues i els guanys i la
memoria. Aquests documents, que formen una unitat, hauran de ser redactats amb
claredat i mostrar la ímatge fidel del patrimoni, de la sítuaeió {inaneera í deIs resultats
de la soeietat, d'aeord amb el que estabJeíx la L/ei I el codi de comen;, í en el termíni
que hi hagi entre la convocatoria i la celebracíó de la Junta, els socis podran exercir el
dret que els concedeix J'article 86 de la L/eí de Societats de Responsabilítat Limitada.
L 'anunci de la Junta anomenara expressament aquest dret.

ARTlCLE 41.- REPARTlMENT DE BENEFIC/S I PERDUES. FaNS DE RESERVA
VOLUNTARIA
Els socís tindran dret als beneficís repartibles en proporció a les seves respectives
participacíons socia/s. En la mateíxa proporció respondran de les perdues per
repartiment personal.
DeIs beneficís obtínguts en cada exercici, un cop coberta /a dotació per reserva /egal i
altres atencions legalment establertes, es detreura per al fons de reserva voluntaria el
percentatge que determini la Junta General.
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BATrrOL VI.- DISSOLUC/Ó I LIQUIDA CIÓ

ARTlCLE 42.- CAUSES DE DISSOLUC/Ó
1.- La societat es dissoldra:

a.- Per acord de la Junta General adoptat amb els requisits i /a majoria establerts per a
la modificació deIs estatuts.
b. - Per la cone/usió de I'empresa que constitueixi I'objecte, la impossibl1itat manifesta
d'aconseguir el fi social o la paralització deIs órgans socials de manera que resulti
impossible el seu funcionament.
c.- Per manca d'exercici de I'activitat
durant tres anys consecutius.

o activitafs que constitueixin I'objecte social

d. - A conseqüencia de perdues que deixin reduTt el patn"moni comptable a menys de la
meitat del capital social, a no ser que aquest s'augmenti o es redueixi en la mesura
suficient.
e. - Per reducció del capital social per sota del minim lega/. Ouan la redueeió sigui

conseqüencia de /'acompliment d'una Ife;, s'actuara segons el que disposa I'article 108
de /a LSRL.

2. - Per fallida, de (a societat determinara la seva dissolució quan s'acordi
expressament com conseqOencia de la reso/ueíó judícial que /a declari.

ARTlCLE 43.-ACORD DE D/SSOLUC/Ó

1. - En els casos prevIstos en les I/etres b) a e) de I'apartaf 1 i en rapartat 2 de I'artíe/e
anterior, la díssolucíó requeríra acord de /a Junta General adoptat per majoria a fa que
es refereix I'apartat 1 de I'article 53 de la LSRL. El Canse/! d'Administració haura de
convocar la Junta General en el termini de dos mesas perque adopti f'acord de
dissolució. Oualsevol soci podra sol'/ieítar del Consell d'Admínistració la convocatoria,
si, al seu parer, concorregués alguna de les circumstancies de dissolució.
2.- La Junta General podra adoptar {'acord de dissolució o aquell o aquelJs que siguin
necessaris per la remodó de la causa.

3. - Si la Junta no fóra convocada, no se celebrara ni s'adoptara cap deIs acords
previstos en {'apartat anterior, qua/sevol interessat podra instar la dissolucíó de la
socíetat davant ef Jutge de Primera Instancia del domicili social. La sol'licitud de
díssolució judicial s'haura de dirigir contra la socíefat.
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4.- El Consefl d'Admínistracíó esta obligat a sol'lícitar la diss olu ció judíciaf de la societat
quan racord social sigui contrarí a la dissolució o no pogués ser-ha. La soUicitud haura
de formular-se en el termini de dos mesos a comptar des de la data prevista per a la
celebra ció de la Junta, quan racord hagués estat contrari a la dissolució o no s'hagués
adoptat.
5.- L'incompliment de I'obligacíó de convocar Junta General o de sol-/ícitar la dissolució
judicial determinara la responsabilitat sofídaria del Conself d'Administració per tots els
deutes socials.

ARTfCLE 44.- REA CTfVA CIÓ DE LA SaCIETAr D/SSOLTA
1.- La Junta General podra acordar el retorn de fa socíetat dissofta a la seva vida
activa sempre que hagi desaparegut la causa de la dissolucíó, el patrimoni comptable
no sigui inferior al capital social, i no hagi comenc;at el pagament de la quota de
liquidacíó als socis. L'acord de reactivació s'adoptara amb els requisits i la majoria
establerls per la modificacíó deIs estatuts.

2.- No podra adoptar-se la reactívació en els casos de díssolucí6 de pIe dret.

3.- Els Creditors sociaJs podran oposar-se a I'acord de reactivació, en les mateixes
condicíons í amb e/s mateíxos efectes previstos a la LSRL per al cas de fusió.

ARTlCLE 45.- DISSOLUCIÓ PER REDUCCIÓ DEL CAPITAL PER SOTA DEL MfNIM
LEGAL

1. - Quan la reducció del capital social per sota de mínim legal sigui conseqüencia de
f'acompliment d'una /leí, la societat quedara dissolta de pla dret, si transcorregut un
any des de I'adopció de tacord de reduccíó, no s'hagués inscrit en el Registre
Mercantil la seva transformació o dissolució, o I'augment del seu capital fins una
quantitat igualo superior a aquest míním legal.

2. - Transcorregut el terminí establert en tapartat anterior sense que s'hagués inscrit la
transformació o díssolució de la societat o I'augment del seu capítal, efs administradors
respondran personalment i solidaria entre si í amb la societat deIs deutes socials. EIs
Registradors, d'ofici í a instancia de qualsevol interessat, fara constar la dissolució de
pIe dret en el full aben a la societat.
ARTICLE 46.- UQUIDACIÓ DE LA SOCIETAT
1.- La dissolució de la societat obre el perlode de liquídació.
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2.- Qui siguí vocal del Consell d'Administracíó en el temps de fa díssofució quedara
convertit en liquidador, tret de la Junta General, que en acordar la díssofucíó, en
desígni d'altres.
3, - En tot cas, es donara acompliment a les normes estabfertes en el Capítol X de la
LSRL.

ARTICLE 47.- SOCIETAT UNIPERSONAL
En el cas que la societat esdevingui unipersonal s'atendra a alIó que disposa en els
arto 125 i següents de fa L/ei, i el soci únic exercíra fes competencíes de la Junta
General. "

1per que consti, estenc i lIiuro la present certificació, a Barcelona, 5 de juliol de
dos mj.l..'-Qtti3W:~

.••••..•••• •;i'~~·¡ , •••••.•••.•••••.•.•.•••

Vist-i-plau
El President
D. Josep Maria Martí Escursell

Sra. Maria Lourdes Costa Vidal
Secretari del Consell d'Administració
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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 petició de
AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITA. lliuro copia en
vint-i-nou fulls de paper timbrat de l'Estat, exclusiu
per a documents notarials, númerat amb el de la present i els vint-i-vuit anteriors en ordre descendent, /
que signo, firmo, rubrico i segello a Barcelona el mate ix dia de l'atorgament, s'incorpora a aquesta copia
un foli d'us exc1usiu per a documents notarials número
5N5313622, que sege110, per a la consignació de notes
pels Registres i Oficines Públiques.- EN DONO FE.
CONCORDA
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FOLIO HABILITADO PARA LA ESTAMPACIÓN DE SELLOS Y CAJETINES DE LOS ORGANISMOS OFICIALES Y REGISTROS.

REGISTRO MERCA TIL DE BARCELONA

REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA
014/24088993
Previ examen i
qualificació
del
document
precedent a 1 I empara de llarticle 18 del Codi de
Comer9 i 6 del Reglament del Registre Mercantil,
queda INSCRIT, en el VOLUM 36758, FOLI 76,
FULL B
295431,
INSCRIPCIÓ 1, en unió de
lrescriptura
atorgada el día 19 de juny de 2003 davant el Notari
de Barcelona Sr. Borruel Otín número 2422
de
protocolo; la qual ha estat practicada en els termes
previstos a lrarticle 185.6 del Reglament esmentat.
BARCELONA! 27 de juliol de 2004
EL REG STRADOR
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