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NÚMERO DOS MIL QUATRE-CENTS VINT-I-DOS
CONSTITUCIÓ

DE

SOCIETAT

LIMITADA

DENOMINADA

"SERMETRA,S.L.". ---------------------------------A BARCELONA,

a dinou de juny de l'any dos mil

tres. --------------------------------------------DAVANT

MEU,

JOAQUIN

BORRUEL

OTIN,

Notari

de

l'Il.lustre Col.legi Notarial de Catalunya, amb residencia a la Ciutat de Barcelona, ---------------COMPARElXEN: --------------------------------El

senyor

FRANCESC

XAVIER

VENTURA

TEIXIDOR,

. ---------------------------------------

El

senyor

EDUARD

BLASCO
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GONZALEZ,

-T.---------------------------------------La senyora MARIA TERESA CAPDET SORRIBES,

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

senyora

MARIA

LOURDES

COSTA VIDAL,

. ---------------------------------------El

senyor JOSEP MARIA MARTI

ESCURSELL,

-------------El

senyor

SALVADOR

ALAPONT

SrSQUELLA,

.
1 el senyor XAVIER ALSINA CERDA,

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

El

1.-

senyor

representació
General

de

per

metropolita

48/1997

la

de

al

18

seva
DEL

la

a

o

en

fa

quali tat

de

TRANSPORT

públic

nom

METROPOLITA"

de

sistema

l'area

Constituit en virtut del
de

Diari

febrer,
Oficial

publicats
de

la

i

Director

del

Coordinació

Transport

(ATM)).

de

Estatuts

en

"AUTORITAT

(Consorci

Barcelona

i

Ventura

de

Decret

als

seus

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 dels
Estatuts Socials. --------------------------------Exerceix l'esmentada representació en la seva
quali tat
nomenat

de
pel

Director
citat

General

cárrec

per

del

ci tat

acord

consorci,

adoptat

pel

Consell d'Administració del citat Consorci en data
oue
especialment

autoritzat

per

-3-

ma.tlif2std.

acord

vi~¡ent.r

presos

pel

/

Consell d' Administració de data
segons

2002,

certificat

Montserrat

Viñas

Secretaria

del

estes

Pon s

1

Consell

12 de desembre de

en

la

per

la

seva

senyora

qualitat

d'Administracíó,

la

de

qual

firma legítimo, i pel Comite Executiu en data 17 de
febrer de 2003,

segons certificat estes també per
/

la Senyora Viñas, la qual firma legitimo.---------Dels
com

a

Estatuts

del

pertinents

citat

Consorci,

aquest

a

transcrit

atorgament

els

partículars següents: -----------------------------" ... Article

Competencies

13

General Correspon al

Director General:

els serveis de l' ATM en el pla tecnic,
administratiu

sota

l'autoritat

Director

del
a)

Dirigir

economic i

supervisió

1

del

Consell d'Adminístracíó ... e) Exercir índistíntament
amb

del

el president la representacíó de l' ATM davant
6rgans

administratíus

i

jurisdiccionals,

decidir l'exercici de tota mena d'accions legals en
defensa dels drets
1

conferir

efectes ... f)
rep:-:eséntacíó

els

1

legítims interes de l'entitat

poders

Celebrar
. ,
cel..

necessaris
COl1.tractes

2onsorci

en.

a

en

aquests
nom
de

i

les

competencies o poders que li seguin atorgats pels
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órgans
les

de

govern de

funcions

de

l' enti tat.

gestió que

li

En

general,

siguin

totes

en coma nades

pels órgans de govern del Consorci ... "-----------CONCORDA amb els Estatuts Socials transcrits,
als que hem remeto, sense que en l'omes hi hagi res
que limiti, restringeixi ni condicioni el copiat. 2. -

1 el

senyor

ho fa en nom i

Josep Maria Martí

Escursell

representació de la companyia mer-

cantil denominada "BUSMET SERVEIS,S.L.", domiciliada a Barcelona, carrer Diputació, número 315, constituida per temps indefinit,

mitjan9ant escriptura

autoritzada

Barcelona,

pel

Notari

de

el

senyor

Francisco Palop Tordera, el dia 18 de juny de 2003,
sota número 1.316 del seu protocol, la qual es troba en

trám~t

Facultat

d'inscripció al Registre Mercantil.-expresament

per a

aquest

atorgament

per acords de Junta General Extraordinaria i
ver33J. ;ie

socis

i

Uni-

pe= el Consell d'Administraci6,

en reunions de data 18 de juny de 2003, segons cer-
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tificats

lliurats

pel

Secretari

del

Consell

d'Aciministració de l'entitat "Busmet Serveis, S.L."
Senyor Juan Soler Moll amb el vist i
nyor

Martí

Escursell,

firmes

certificats que lliuran i

les

plau del Se-

quals

legitimo,

incorporo a aquesta ma-

triu. ---------------------------------------------3.- 1 la resta de compareixents o fan en nom e
interes propio ------------------------------------M'asseguro de la identitat dels senyors compareixents per referencia als seus indicats Documents
Nacionals, que m'exhibeixen i comprovo,
judici meu,

i tenint, a

capacitat suficient per a aquest ator-

gament, a l'efecte, declaren i--------------------ATORGUEN: -------------------------------------

PRIMER. --------------------------------------CONSTITUCIÓ: ----------------------------------

Que,
tituir i

tal coro actuen,

és el seu propósit cons-

per la present constitueixen una Societat

Mercantil amb la denominació de "SERMETRA,S.L." la
qual es regira
sos en
[r. e r: t:.

ven,

qui~ze

pels Estatuts que em lliuren estefulls de paper blanc,

seL.: ai:ver s

rat i fiquen i

f

desp:res

'~e

s igr,en al final,
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a aquesta matriu, com a part integrant de la mateixa,

i

quant al que no es preve u als mateixos,

es

regirá d'acord amb la vigent Llei de Societats Limitades i altres Disposicions en tot moment d'aplicació. -------------------------------------------SUBSCRIPCIÓ DE PARTICIPACIONS SOCIALS.

Els

senyors

subscriuen les

compareixents,

tal

600 participacions

com

socials,

actuen,
amb un

valor nominal cadascuna d' elles de 100 euros,

re-

presentatives del total capital social de la Companyia que es de 60.000 Euros,

en la següent forma i

proporció: ---------------------------------------L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITA, mitjan-

<;:ant

el

seu

representant

300 participacions,

a

aquest

números 1

al

acte,
300,

subscriu
inclusiva-

ment, pel seu valor nominal en total de 30.000 Euros.
"Bü8MET

SER¡I'~IS, S.

L.

JI ,

<;:ant el seu representant a aquesta acte,
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mitjansubscriu

les

restants

300

600,

inclusivament,

participacions,

números

301

al

pel seu valor nominal en total

30.000 Euros.--------------------------------------

Tots

els

subscriptors

declaren haver

ingres-

sat, en efectiu metal'lic, a la Caixa Social,
port de

les

seves

l'im-

respectives participacions,

per

la qual cosa les mateixes queden completament subscrites i desemborsades. ---------------------------Se m'acredita l'

ingrés de la quantitat desem-

borsada en compte a nom de la societat en formació,
mitjanyant

certificat

expedit

pel

Banc

Vizcaya Argentaria el qual em lliuren i

Bilbao

deixo in-

corporat a aquesta matriu.------------------------SEGON. ------------------------------------------------NOMENAMENT D'ORGAN D'ADMINISTRACIÓ. --------------------

De
Socials,

conformitat

amb

l'establert

la Societat estará regida

per un Consell d' Administració,
pels següents tres membres,

als
i

format

Estatuts

administrada
inicialment

que son designats pels

socis fundador s unánimement i pel

pla~

estatutari:-

el s9nyor EDOARD BLASCO GONZALEZ. -------------

12

~2nyora

MARIA

~ERESA

CA?DET S0R?IBES. ------

la senyora MARIA LOURDES COSTA VIDAL. ---------
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El senyor JOSEP MARIA MARTI ESCURSELL. ------El senyor SALVADOR ALAPONT SISQUELLA. -------I el senyor XAVIER ALSINA CERDA. ------------Els designats, presents a aquest acte, accepta
els seus cárrecs, prometen exercitar-lo amb lleialtat

i

diligencia,

cap

causa

d'incapacitat

per a exercir-los,
la Llei

asseguren
o

no

immersos

incompatibilitat

en

legal

especialment les que assenyalen

12/1995 d'll de Maig;

tancies personals,

estar

Les seves circums-

son les que resulten de la com-

parecencia d' aquesta escriptura

i

prenen a

aquest

acte possessió deIs carrecs. ---------------------Al mateix moment,

reunits per unanimitat els

designats en Consell d'Administració,

acorden així

ma te ix

carrecs

per

unanimi ta t,

designar

els

dins

del Cansell, en la forma següent:
PRESIDENT:
SE~~~

EL SENYOR JOSEP MARIA MARTI ESCUR-

---------.----------------------------------------SECRETARI:

LA SENYORA MARIA LOURDES COSTA VI-
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DAL. ----------------------------------------------VOCALS:

BES,

EL

LA SENYORA MARIA TERESA CAPDET SORRI-

SENYOR EDUARD BLASCO GONZALEZ,

SALVADOR ALAPONT SISQUELLA i

EL

SENYOR

el SENYOR XAVIER ALSI-

NA CERDA. -----------------------------------------Així mateix,

i

també per unanimitat,

CONSELLERS-DELEGATS MANCOMUNATS,

cultats que legal i

amb totes les fa-

estatutariament competeixen al

Consell drAdministració,
delegables,

designen

tret de les legalment in-

al senyor EDUARD BLASCO GONZALEZ i

el

senyor SALVADOR ALAPONT SISQUELLA. -----------------

Els nomenats,

present,

accepten els seus res-

pectius carrees. ----------------------------------TERCER.- INCOMPATIBILITATS. -------------------

No podran ocupar carrecs a la Societat,

ni en

el seu cas exercir-los, les persones deelarades incompa tibIes per la indicada Llei 12/1995,

di 11 de

maig, en la mesura i Condicions fixades a la mateixa. -----------------------------------------------QUART. ---------------------------------------CERTIFICAC.IÓ. ------ -- --- -----.----------------~ls

senyors

cüI;l¡:~reix_2nts,~m

unida a aquesta matriu,

lLx::en

~

:J.e~xo

com a pdrt integrant de la
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mateixa

certificació

del

Registre

Mercantil

Cen-

tral, acreditativa de no obrar registrada cap altra
Societat amb igual denominació a l'ara constituida.
CINQuE. -------------------------------------INICI D'ACTIVITATS. --------------------------

La Societat iniciara les seves operacions segons determinen els Estatuts units; en conseqüéncia
els socis fundadors, per unanimitat, acorden facultar

expressament

l' órgan

d' Administració

designat

de tal manera: Que els actes i contractes celebrats
amb tercers
abans

de

la

per

l' esmentat

inscripció de

órgan
la

d' Administració,

societat

i

dins

de

l'ambit de les seves facultats estatutaries, quedaran automaticament acceptats i

assumits per la so-

cietat, pel mer fet de la inscripció de la mateixa
al Registre Mercantil. ---------------------------b)
eue

'3-.'.

Que pugui realitzar els actes i
desenvC~'--19aí:1.e::'.t

C~2

:c.'

.:::..:::~ivit3.t

'::!.c

contractes
l ' empresa

que constitueix l'objecte social faci necessaris o

-11-

simplement útils,

especialment en l'ordre intern i

organitzatiu, com l'atorgament, modificació i

revo-

cació de poder s de totes classes. -----------------SISE.- INSCRIPCIÓ PARCIAL. --------------------

De conformitat amb el que estableix el reglament

del

Mercantil,

Registre

sol'lici ten expressament
la present escriptura,
les seves clausules,

la

atorgants

inscripció parcial

de

en el suposit que alguna de

o deIs fets,

j urídics

continguts en ella i

cripció,

patissin aIgun defecte,

gistrador,

els

actes o negocis

susceptibles

di ins-

al parer del Re-

que impedeixi la práctica de la mateixa

sol, licita també la qualificació en full separat.-1 previes els advertiments i

reserves 1egals,

en especial els de carácter fiscal,
rencia

l'Article

70

del

a qué fa refe-

reglament

de

la

Llei

32/1980 sobre el termini de 30 dies hábils per a la
liquidació

d'aquest

document,

i

l'obligatorietat

d' inscripció de la present escriptura al Registre
Mercantil.----------------------------------------AIXI

CIs

Ha ATORG\.JEN. ---------------------------.-~L.

llegeixo, a la seva elecció ¿,questa es--

criptura, previa advertencia del seu dret a Ilegir-
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la per si,

que no usen,

ratifiquen i

1

signen amb mi,

el seu contingut i

trobant-la conforme,
el Notari,

la

que de tot

de deixar aquest instrument pú-

blic estes en set fulls de paper segellat del Timbre de l'Estat, d'ús exclusiu per a documents notarials,

número 420777972,

els cinc números següents

en ordre ascendent i el de la present,
ri,

EN DONO FE. -

jo, el Nota-

Segueixen les firmes dels compa-

reixents - Signat: Joaquin Borruel - Rubricat i sellegat.------------------------------------------Liquidació Aranzel O.A. 3a L. 8/89 = Bases de
calcul: Constitució: 60.000,00 euros. Aranzel núms.
2-4-7-1-5-6.3a = Orets i suplits 575,81 euros. ---
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MONTSERRAT VIÑAS 1 PONS, Secretaría del Consell d'Administració del Consorci
Autoritat del Transport Metropolita

ACREDITO

Que Vista la proposta de creació d'una Societat Mixta ATM - FECAV per a la gestió del
manteniment del Sistema de Venda j Validació i del Sistema d'Ajut a I'Explotació per a
les empreses de transport públic cO/'lectiu de viatgers per carretera en régim de gestió
indirecta,
El Consell d'Administració de t'AIM reunit en sessió ordinaria de data 12 de desembre
de 2002, ha aaoptat enfrecraítres, següent acord .
--

--

el

Primer.- AUTORfTZAR els serveis de I'ATM perqué portin a terme els actes
preparatoris per a la constitució d'una Societat Mixta ATM - FECAV amb I'objectiu citat
a I'expositiu d'aquest acord.
Segon,.,. DELEGAR en el Comité Executiu I'aprovació deis Estatuts de la Societat. Mixta
citada.
Tercer.- FACULTAR el Director General de l'ATM per portar a terme els tramits
adients.

1 per a que consti; lIiuro la present acreditació a Barcelona, el setze de desembre de
2002.
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AGaRD DEL GaMITE EXECUTIU DE L'ATM DE 17 DE FEBRER 2003

14.- CONSTITUCIÓ DE LA SOCIETAT DE SERVEIS ATM - BUSMET

Víst l'acord del Consell d'Administració de 12 de desembre de 2002 que
autoritza I'ATM per portar a terme els actes preparatius per a la constitució
d'una Societat Mixta ATM - FECAV amb I'objectiu de portar a terme la gestió
del manteniment del Sistema de Venda i Validació de! Sistema d'Ajuda a
l'Explotació per a les empreses de transport públic col'lectíu de viatgers per
carretera en regim de gestió indirecta.
Ates que I'es,mentat acord delega en el Comite Executiu I'aprovacíó deis
Estatuts de la Socletat Mixta citada i faculta el Director General de I'A TM per
portar a terme els tramits adients,

S'ACORDA:

Primer,- Aprovar els estatuts de la Societat Mixta ATM - FECAV.
Segon.- Encomanar al Director General de I'ATM la signatura de I'escriptura
corresponent, i la realització deIs tramits necessaris per a I'operativitat de la
citada societat.
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En JUAN SOLER MOLL, er. la seva qualitarBUSMET SERVEIS, S.L.

CERTIFICA
Que en data, 18 de juny de 2003, es va celebrar, al despatx notaríal del Sr. Francisco
Palop Tordera, Notari de ¡'II'lustre Col'legi de Catalunya, po de Gracia, 27 2a , Junta
.
General Extraordinaria í Universal de Socis, en els termes següents:
1°.- Han assistit a la reunió mitjangant la representació corresponent tots els soeis
representatius de la totalitat del capital social, desembossat en la seva totalitat,
constant a l'Acta de la Junta Genera/la lIista deis assistents.
2°,- Tots eIs socis, per unanimitat, van acceptar la celebració de la Junta General
Universal.
3°.- E/s punts acceptats com a ordre del día van ser:
Punt únic: Constituir i participar en la Societat SERMETRA, S.L.
4°.- Va Presidir la Junta General el Sr. JOSÉ-MARIA MARTÍ ESCURSELL, ¡actuar
com a Secretari jo mateix,' En JUAN SOLER MOLL, designats expressament per
aquest acte, qui van signar I'Acta, que va ser aprovada per tots els socis al final de la
reunió.
'
5°,- Oberta la sessió, previ el compliment de tots els requisits legals i posats en
coneixement de tots els socis els advertiments sobre I'acte que es constitueix sense
que cap soci manifestés cap reserva, es van adoptar e/s següents acords:
Constituir una societat denominada SERMETRA, S.L., eonjuntament amb
I'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLlTA de la regió de Barcelona, - ATMparticipant en un 50% de I'esmentada societat, aportant un capital de 30.000€
(trenta mil euros).
Autoritzar al Sr. JOSÉ-MARIA MARTÍ ESCURSELL, com a President del Consell
d'Administració, en nom de BUSMET SERVE/S, S,L., a constituir I'esmentada
socíetat SERMETRA, S.L.
I per que així consti, s'expedeix la present Certificació, a Barcelona, el mateix dia de
ce/ebració de la Junta General Universal.

EL SECRETARI
Sr, JUAN SOLER MOLL

VIST I PLAU DEL PRES/DENT
Sr. JOSÉ-MARIA MARTí ESCURSELL
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En JUAN SOLER MOLL, en la seva qualitat de Secretari del Cansell d'Administració
de la Companyia Mercantil BUSMET SERVEIS, S.L.

CERTIFICA
Que en data, 18 de juny de 2003, es va celebrar, al despatx Q.otarial del Sr. Francisco
Palop Tordera, Notari de 1'1I·lustre Col'legi de Catalunya, po de Gracia, 27 2a , reunía
del Consell d'Administració, en els termes següents:

1°.- Han assistit personalment a la reunió la totalitat deis membres del Consell
d'Administració, segons relació que consta a I'acta de la reunió.
2°._ Tots els membres van acceptar, per unanimitat, la celebració del Consel!
d'Admínistració.
3°.- Els punts acceptats com a ordre del día van ser:
Punt únic: Constituir i participar en la Societat SER METRA, S.L
4°.- Va Presidjr el ConselJ el Sr. JOSÉ-MARIA MARTí ESCURSELL, i actuar com a
Secretari el del Consel! Sr. JUAN SOLER MOLL, qui van signar l'Acta, que va ser
aprovada per tots els membres al final de la r e u n i ó . - ·

5°,- Oberta la sessió, previ el compliment de tots els requisits legals í posats en
coneixement de tot8 els membres els advertiments sobre ¡'acte que es constitueix
sense que cap manifestés cap reserva, es van adoptar els següents acords:
• Ratificar els acords de la Junta General Universal consistents en:
.- Constituir una societat denominada SERMETRA, S.L., conjuntament amb
l'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLlTÁ de la regió de Barcelona, - ATMparticipant en un 50% de I'esmentada societat, aportant un capital de 30.000€
(trenta mil euros).
~.- Autoritzar al Sr. JOSÉ-MARIA MARTí ESCURSELL, com a President del Consell
d'Adrninistració, en nom de BUSMET SERVEtS, S.L., a constituir ['esmentada
socíetat SERMETRA, S.L.

I per que així consti, s'expedeix la present Certificació, a Barcelona, el mateix dia de
celebració del Consell d'Administracíó~

''-~~
EL SECRETARI
Sr. JUAN SOLER MOLL

/_----L
VIST ¡ PLAU DEL PRESIDENT
Sr. JOSÉ-MAR1A MAR..Tl ESCU R8ELL
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TíTOL 1.- DENOMINACIÓ, OBJECTE, DURADA·' OOMICILI

ARTICLE 1.- DENOMINACIÓ
La Societat s'anomena:
SERMETRA, SL
ARTICLE 2.- OBJECTE
2.1 La societat té per objecte la gestió del manteniment deis sistemes de la integració
tarifaría, deis sistemes d'ajut a I'explotació d'aquest ambit, de la gestió del Iloguer de
les infraestructures comunes requerides, així com deis treballs derivats de j'evolució
d'aquests sistemes.

/

2.2 Les funcions que es deriven d'aquest objecte es realitzen respecte de les
em¡:jreses de transport integrades en el soci Busmet Serveis S.L. i de I'ATM. Pel que fa

\

a la resta d'empreses de transport públic que estan dins del Sistema Tarifari Integrat
així com d'altres empreses de transport públic que disposin d'equipaments de les
mateixes caracteristiques, podran obtenir els serveis de SERMETRA SL, mitjan<;ant la
subscripció deis corresponents contractes.

ARTICLE 3.- PARTICIPACIÓ D'ALTRES SOCIETATS EN LA REALlTZACIÓ DE
L'OBJECTE
es activitats enumerades en l'article anterior podran ser dutes a terme per la societat,
bé directament, bé mitjanyant la contractació deis serveis adients.

ARTICLE 4.- OOMICllI
El domicili de la societat s'estableix a Barcelona, Carrer Muntaner núm. 315-321. Per
acord de I'argan d'administració, podra traslladm-se dins la mateixa població on es
trobi establert, així com crear-se, modificar-se o suprimir-se';¡ les sucursals, agencies o
delegacions, tant ero el territori nacional com estranger, que el desenvolupament de
I'activitat de I'empre~a faci necessari o convenient.

ARTICLE 5.- OURAQA

_:: C:'Jaa ..... :::. ""~C:'2tat 0.3 indefinida
¡'atorgament de I'escriptura fundacional.

inicia !es S3ves c¡:;e:-:[,jons el día de
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TíTOL 11.- CAPITAL SOCIAL I REGIM DE PARTICIPACIONS SOCIALS

ARTICLE 6.- CAPITAL SOCIAL
El capital social és de SEIXANTA MIL EUROS (60.000.- euros), dividit en SISCENTES participacions socials numerades de I'U (1) al SIS-CENTS (600) ambdós
inclosos, de 100 EUROS de valor nominal cadascuna, íguals, acumulables· i
indivisibles, que no es podran incorporar a títols negociables ni anomenar-se accions.
El capital social esta íntegrament subscrit j desemborsat.

REGIM DE LES PARTICIPACIONS SOCIALS

ARTICLE 7.- TRANSMISSIÓ
D'AQUESTES

DE

LES

PARTICIPACIONS

I DOCUMENTACIÓ

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 constitució de qualsevol dret real sobre les participacians social s hauran de constar
en escriptura pública.

ARTICLE 8.- ríTOL DE PROPIETAT DE LES PARTICIPACIONS
Les participacions socials no es representaran, en cap cas, per títols especials.
ominatius o al portador, ni s'expedíran tampoc resguards provisionals acreditatius
d'una o varíes participacions socials.
L'únic títol de propíetat esta constitu'lt per escriptura pública ¡ en els altres casos de
modificació de capital social, pels altres documents públics que poguessin atorgar-se.

ARTICLE 9.- TRANSMISSIÓ ENTRE ELS SOCIS

\

1.- Els socis podran transmetre entre ells la seva participacjó o participacions socials.
Quan un deis socis tingui aquest propósit, haura de comunicar-ho per escrit adreyat a
I'órgan d'administració en forma fefaent, que ha notificara als altres socis en un termini
de quinze dies. Aquests podran optar a la compra en el termini deIs trenta dies
següents a la notificació.

En el cas que cap soci exerceixi el dret d'adquísició preferent, la Societat haura
d'adquirir aquestes participacions en el termini de trenta dies per tal que siguin
amartítzades, previa reducció del capital social.
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ARTICLE 10.- PREU DE VENDA DE LES PARTICIPACIONS
Per a I'exercici del dret d'adquísíció preferent que es concedeix en aquests Estatuts, el
preu de venda, en cas de discrepancia, sera fixat per tres périts, nomenats un per
cadascuna de les parts i I'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 inscrit la Societat
o, en el seu cas, I'acord d'augment de capital en el Registre Mercantil.

ARTICLE 12.- INEFiCAcIA DE LES TRANSMISSIONS AMB INFRACCIÓ DE LLEI O
DELS ESTATUTS
Les transmissions de participacions socials que na s'ajustin a al16 prevjst a la L1ei o, en
el seu cas, a all6 establert pels Estatuts no produira cap efecte enfrant a la societat.

ARTICLE 13.- REGIM DE LA TRANSMISSIÓ FORCOSA
1.- L'embargament de participacians socíals, en qualsevol procediment de
constrenyiment, haura de ser notificat a la Societat pel Jutge o Autoritat Administrativa
que I'hagi decretat, fent constar la identitat de l'embargador així 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 notificació
ebuda.

2.- Duta a terme la subhasta o, tractant-se de qualsevol altra forma de vendafon;osa
egalment prevista, en el moment anterior a I'adjudicació, quedara en suspens
I'aprovació del remat j I'adjudicació de les participacions socials embargades. El Jutge
o l'Autoritat Administrativa remetra a la societat testimoni literal de I'acta de subhasta o
de l'acord d'adjudicació i, en el seu cas, de I'adjudicació sol, licitada pel creditor. La
Societat traslladara copia draquest testimoni a tots els socis en el termini maxim de
cinc dies a comptar des de la recepció d'aquest.
3.- El remat o l'adjudicació al creditor seran ferms transcorregut un mes a comptar des
de la recepció per la societat del testimoni que es refereix 11é:oartat anterior. En tant no
adquireixin aquesta fermesa, els socis i, en el seu defecte, la Societat, podran
subrogar-se en el lloc del rematant o, en el seu cas, del creditor, mitjanc;ant
i'~cceptacié Gx;:,:oess?: r:'f'; tot.s"', ¡"'s C'x~c:dons r:" ;3 s'_;t::<!c.'s~':¡ i 18 consigr:2.c:ó íntegra de
I ,-;loe;, ::>~ r2-::2~ :.i, e - ~: ::>3U C~;~, r:!S :'acj;.. c. ,__
ai :~sc:[c( i eJs totes les despeses
causades/originaces. Si la subrogació rora eX8rcitada per varis socis, les participacíons
es distribuiran entre tots a prorrata de les seves respectives parts socials.
o

,)
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ARTICLE 14.- EMBARGAMENT DE PARTICIPACIONS SOCIALS
En cas d'embargament de participacíons, s'observaran les disposicions contingudes en
I'article anterior, sempre que siguin compatibles amb el régim especific de
I'embargament.

ARTICLE 15.- ADQUISICIÓ ORIGINARIA
1.- En cap cas podra la societat assumir participacions pr6pies, ni accions o
participacions emeses per la seva societat dominant.
2.- En el cas que l'assumpció hagí estat realitzada per persona interposada, els
fundadors j, en el seu cas, els adminjstradors, respondran solidarjament del
reintegrament de les participacions assumides.
3.- En els sup6sits recollits en I'apartat anterior, quedaran exempts de responsabilitat
aquells que demostrin no haver incorregut en culpa.

ARTICLE 16.- ADOUrSICIÓ DERIVATIVA

)
i

1.- La societat només podra adquirir les seves proples participacions, o accions, o
participacions de la seva societat dominant, en els següents casos:

I

I
i

r
r

I

a.- Quan formen par! d'un patrimoni adquirit a titol universal, o siguin adquirides a títol
gratuH o com a conseqüencia d'una adjudicació judicial per satisfer un erédit de la
societat contra el titular d'aquestes.

\

b.- Quan les participacjons pr6pies s'adquireixin en execució d'un acord de reducció de
apital adoptat per la Junta General.
Quan les participacions pr6pies s'adquireixin en el cas previst en I'article 31.3 de la
L1ei de societats limitades.

C.-

- Les participacions pr6pies adquirides per la societat hauran de ser immediatament
amortitzades. Ouan I'adquisició no comparti devalució d'aportacions als socis, la
societat haura de dotar una reserva per l'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 termini s'haguessin satisfet tots els deutes socials contretes
amb anterioritat a la data en qué la reducció fóra oposable a tercers .
.1,_ Les participacions o accions de la societat dominant hauran de ser venudes en el
tefr,~,:; rna'(tíii (~\~n 2~;y' 2 ccrnp~::~~' ....;~3S d~ :E:: seV2 ac:quis;ció. En t(~r:t q';e
'Jsr;ucss! ':;2(2 d 2piJc3C;6 e¡ que C¡SPQ32~ ;'2;'~;c¡e 79 de !a LSA.

ro s:guin

l

5.- La societat no podra acceptar en penyora a en aitra forma de garantia les seves
propies participacions o les accions o participacions emeses per societat del grup al
que pertanyi.
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6.- La societat no podra anticl
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préstecs, ter préstec de
garantia, ni facilitar assisténcia financera per a j'adquisició de les seves participacions
o de les accions o partícipacions emeses per societat del °grup la que la societat
pertanyi.
o

DRETS REALS SOBRE LES PARTICIPACIONS SOCIALS

ARTICLE 17.- COPROPIETAT DE PARTICIPACIONS
,A

En el cas de copropietat d'una o varies participacions socials, els copropietaris 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 derivin d'aquesta condició.
La mateixa regla s'aplicara als altres sup6síts de cotitularitat de drets sobre les
participacions.

ARTICLE 18.- USDEFRUIT DE PARTICIPACIONS
En cas d'usdetruit de participacions la qualitat de soci resideix en el nus propietari,
pero l'usdefruit tindra dret en tot cas als dívídends acordats per la societat durant
I'usdefruit. L'exercici deis altres drets del soci correspon al nus propietario
En les relacions entre I'usdefruitant i el nus propietari regira el que determini el títol
constitutiu de I'usdefruít i, en el seu defecte, al16 que disposa la legislació civil
aplicable.
Tret que el titol constitutiu de I'usdefruit disposi una altra cosa sera d'aplicació el que
disposen els articles 68 i 70 de la LSA a la Iiquidació de I'usdefruit i a I'exercici del dret
d'assumpció de noves partícipacions. En aquest últim cas, les quantitats que s'hagin
d pagar pel nus propíetari a l'usdefruit, s'abonaran en diners.

ARTICLE 19.- PENYORA DE PARTICIPACIONS SOCIALS

\

En cas de penyora de participacions correspondra al propietari d'aquestes I'exercici
de:s drets de soci.
En cas d'execució de penyora s'aplicaran les regles previstes per al cas de transmissió
foryosa per I'article 13 deis Estatuts.
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TíTOL 111.- ÓRGANS DE LA SOCIETAT

ARTICLE 20.- JUNTA GENERAL
La Junta General de socis és I'organ que regeix la vida de la societat, mitjanyant
I'expressió de voluntat d'aquells, adoptada de conformitat amb I'article 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 terr;os deis vots eorresponents a les participacions socials en
que es divideixi el capital social. No es computaran els vots en blanc.
Per excepció al que disposa el paragraf anterior, per a I'adopció d'acords social s que
facin referencia a I'augment, reducció de capital, reglament de regim intern de la
societat, fusíó, transformació o escissíó 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 representi com a mínim el 75% de les particjpacions socials en que es
divideixi el capital. No es computaran els vots en blanc.
La convocatoria de la Junta General haura de fer-se pels Administradors o en el seu
cas, liquidadors, amb quinze dies d'anticipació com a mínim, i per carta certificada
dirigida a cadaseú deIs socis, amb expressió d'hora i !loe 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 mínim 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 socis tenen dret a assistir a la Junta General de conformitat amb el que
disposa I'article 49 de la LSRL.
El soci podra fer-se representar en les reunions de la Junta General mitjanyant un altre
soci, o persona que ostenti poder generalconferit en document públic amb facultats
per admínistrar tot el patrimoni que el representat tingués en el territori nacional.
La reprAsentació comprendra la totalitat de les participacions que sigui titular el soci
representat i haura de confegir-se per escrit. Si no constés en document públic haura
ce ser especial per a cada Junta.
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ARTICLE 22.- REUNiÓ DE LA
La Junta General haura de reunir-se, com a minim un cop I'any, dins deis sis primers
mesos de cada exercici, per censurar la gestió social, aprovar, en el seu cas, els
comptes de I'exercici anterior, i resoldre sobre I'aplicació del resultat.

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

ARTICLE 24.- PRESIDENT I SECRETARI DE LA JUNTA
El President i el Secretari de la Junta General seran els del Consell d'Administració.
En el suposit d'absencia o impossibílitat d'aquests, presidira la Junta i actuara de
Secretar; els socis que tri'in els assistents. Les actes de les Juntes seran aprovades
segons el que preveu la Llei.

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

RTICLE 26.- ORGAN D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT
La Junta General confiara I'Administració de la societat a un Consell d'Administració
format per 6 vocals, un deis quals en sera president, i un altre sera secretario Així
mateix, dos deis vocals seran consellers delegats i actuaran de forma mancomunada.

ARTICLE 27.- FACULTATS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
Al Cansell d'Administració se li atribueix el poder de representació de la societat, en
judici i fora d'ell. El Cansell d'administració, per tant, podran fer i dur a terme quant
estiguí compres díns I'objecte social així com executar quantes facultats no estiguin
expressament reservad es per la L1ei o per aquests Estatuts a la Junta General. De'
mane-ra purament enunciativa, correspon als administr¡'fdors les següents facultats i tot
allo que hi estigui relacionat, ampliament i sense cap limitaciá:
'::cmprac, ci¡~,':::Jsaí, vsnc.;re, grc:var tot tj':'c-,5 ':3 C¿;~S mcbies i ;rnmobies, j constituir,
acceptar, modificar j extingit tota la classe de drets personals i reals, fins i tot
hipoteques.

C,,
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b) Atargar tot tipus d'actes, contractes i
els pactes, clausules i
condicions que creguin oportú establir; transigir i pactar arbitratges; prendre part en
concursos i subhastes, fer propostes i acceptar adjudicacions. Adquirir gravar i vendre
per qualsevol títol, i en general, realitzar qualsevol operació sobre accions,
participacions, obligacions i al tres títols va/ors, així com realitzar actes deis que
resulten la participació en altres societats, bé concurrent a la seva constitució o
subscrivint accions o participacions en augments de capital o altres emissions de títols
valors.
c) Girar, acceptar, endossar, intervenir ¡protestar lIetres de canvi i altres documents de
giro
d) Prendre diner a préstec o crédit, reconéíxer deutes o crédits.
e) Disposar, seguir, obrir i cancel'lar comptes i diposits de qualsevol tipus i de
qualsevol elasse d'entitats de crédit i estalvi, bancs, fins i tot el d'Espanya i demés
bancs, instituts i organismes oficials, fent tot quant la legislació i la practica bancaria ho
permetin.
f) Atorgar contractes de treball, de transport ¡ traspas de locals de negoci; reiterar i
remetre generes, enviament i girs.
g) Compareixer davant de tot tipus de jutjats i tribunals de qualsevol jurísdicció, i
davant de tots tipus d'organismes públics en qualsevol concepte, i en tota c1asse de
judicis i procediments; interposar recursos,'fins i tot de cassació, actuacions, ja sigui
directament o mitjanc;ant advocats i procuradors, als que podran confegir els oportuns
poders.
h) Dirigir l'organització comercial de la societat i els seus negocis, nomenant i separant
treballadors í representants.
i) Atargar i firmar tot típus de documents públics i privats; retirar i cobrar qualsevol
quantitat o fons de qualsevol organisme públic o privat, firmant a l'efecte cartes de
pagament, rebuts, factures i lIiuraments.

j) Concedir, modificar i revocar tot tipus d'apoderaments.
k) Aprovar els models de contracte relacionats directament amb I'objecte de la
societat.

ARTICLE 28.- NOMENAMENT I CESSAMENT DELS MEMBRES DEL CONSELl
D'ADMINISTRACIÓ

La desvine~lacjó d'un deis vocals de :es persones jurídiques que constitueixen aquesta
SL donara Iloc al seu cessament, i la p{;!rsona jurídica a la que representaven
designara un altre representant pel període que quedi fins la data de renovació.
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Els vocals del Consell d'Adminístració podran ser separats del' seu carrec en qualsevol
moment, per acord deis socis que representen la majoría de capital social, inclosos els
nomenaments a I'escriptura fundacional, fins i tot quan la separació no consti en I'ordre
del día.
Els membres del Consell d'Administració podran rebre les dietes que aprovi el propi
Consell, sense que aíxo comportí cap relació de tipus laboral amb la Societat.

ARTICLE 29.- L1MITACIONS
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
Llei 12/1995, d'11 de maigo

ARTICLE 30.- CONSTITUCIÓ I REUNIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
El Consell quedara validament constituH quan concorrin a la reunió, presents o
representants per un altre Conseller, la meitat més un deis membres. La representació
es conferira mitjangant carta adre9ada al President. Els acords s'adoptaran per majoría
absoluta deis assistents presents o representats a la reunió que haura de ser
convocada pel President o Vicepresident, en el seu cas, llevat deis acords que
requereixín majoria qualificada. La vota ció per escrit i sense sessió sera valida si cap
conseller no s'hi oposa. En cas d'empat es portara a terme una segona votació i SI
'empat persisteix cadascun deis socis designara 1In arbitre per portar a terme
I'arbitratge corresponent.
Requereixen majoria qualiflcada aquells acords que així ho preveu expressament la
legisladó vigent així com els previstos a la lI~tra k) de I'article 27.
El Consell es reunira sempre que ha acordi el President, bé a iniciativa propia o quan
ho sal'licitin dos deis seus membres. La convocatoria es cursara mitjanyant carta, fax o
burafax, o per qualsevol deis mitjans valids en el transit mercantil adreyats a tots i
cadascun deis components, arr.b cinc dies d'antelació, sense perjudici que per é'lcord
deIs vocals es pugui modificar aquest termini.
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TíTOL IV.- SEPARACIÓ I EXCLUSIÓ DELS SOCIS

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.
Tras/lat del domicili social a I'estranger, quan existeixi un conveni internacional
vigent a Espanya que ho permeti amb manteniment de la mateixa personalitat
jurídica de la societat.
Modifícació del régim de transmissió de les participacions socials.
Prórroga o reactiva ció de la societat.
Transformació en societat anónima, societat civil cooperativa, col'lectiva o
comanditaria, simple o per accions, així com en agrupació d'interes económico
Creació, modificació o extinció anticipada de ['obligació de realitzar prestacions
accessóries.

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

RTICLE 33.- EXERCICI DEL DRET DE SEPARACIÓ
1.- Els acords que donin l/oc al dret de separació es publicaran al "Diari Oficial del
Registre Mercantil". L'órgan d'administració podra substituir aquesta publicació per una
comunicació 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
publicació de I'acord o des de la recepció de la comunicació.
2.- Per inscriure en el Registre Mercantil ¡'escriptura pública que documenti els acords,
caldra que en aquesta escriptura o en una de posterior es continguj la reducció de
capital en els termes de I'article 38 deis estatuts o la declaració deis administradors
que cap soci ha exercit el dret de separació dins el termini anteriorment establert.

ARTICLE 34.- CAUSES D'EXCLUSIÓ DElS SOCIS
La societat podra excloure al soci que infringeixi la prohibició de competencia o
c0mds. -:.~at ~/~~ 32.-;~2nC;3 f8,~\-v-..-:-\ .J ;;lc;~:;r::r:tza!- 2 ~a sJCie'':lf f2er daqys i
~:er~:~djc¡s caus2ts par 2,:;tes ccr,tr~í;3 a l2 L~·;~L e 2!S es~a~~_~ts o r32:¡t~ats sensa 3!
deguda diiigéncia.

~':¿;' ~ . .:~: 2S~3~

-28- 10 -

564
05/2003

ARTICLE 35.- PROCEDIMENT D'EXCLUSIÓ
1.- Caldra un acord de la Junta General per procedir a I'exclusíó d'un socio En I'acta 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 exerciti I'acció d'exclusió en el termini d'un mes a comptar
des de la data d'adopció de I'acord d'exclusió, qualsevol soci que hagués votat a favor
de I'acord estara legitimat per exercitar-Ia en el seu nomo

ARTICLE 36.- VALORACIÓ DE LES PARTICIPAWNS

¡;/ú.

t

!

~,*¡;
/
1.- SI no s'arriba a un acord sobre el valor watde les partic;í.pacions socials o sobre la
persona o persones que hagin de valorar-les i el proced)ment a seguir per a la seva
valoració, les participacions seran valorades per I'auditor/de comptes de la societat, i si
aquesta no estigués obligada a verificar comptable, pel qui nomeni el 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'auditor podra obtenir de la societat ·totes les informacions i documents que
consideri útils i procedir a tota verificació que estimi necessaria, per a I'exercici de la
seva funció. En el terminí maxim 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 i en dipositara una altra al
Registre Mercantil.

3.- La retribució de I'auditor correra a earree de la societat. No obstant, en els casos
d'exc!usíó, de la quantitat a reintegrar al soci exClos la societat podra deduir el que
resultí d'aplicar als honoraris satisfets el pereentatge que el soci exclós tingués en el
capital social.

ARTICLE 37.- REINTEGRAMENT DE LES PARTICIPACIONS SOCIALS
Dins deis dos mesos següents a la recepció de J'informe de valoració, els socis
afectats tindran dret a obtenír en el domicili social el reintegrament del valor de les
articipacions socials que amortitzen. Transcorregut aquest termini, els administradors
consignaran a I'entitat de crédit del terme municipal en qué radiqui el domícili social, a
nom deis interessats, la quantitat corresponent al referit valor.

ARTICLE 38.- ESCRIPTURA PÚBLICA DE REDUCCIÓ DEL CAPITAL SOCIAL
1.- Efectuat el reintegrament de les participacions o consignat el seu import, els
2dminístradors. se'lse necessitet d'ac:)rc1 í"?':8c!fic de !? J~!r:~:"'eneí3I, atorgaran
,:·.~uesta ¡ss pc:ft:cipacions arilortitzace.s, ¡a :centitat del scc; o socis afeetats, la causa
de l'amortització, la data de reintegrament o de la consigna i la xifra a que hagués
quedat red u'it el capital social.
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2.- En el cas que, com a conseqüéncia de la reducció, el capital social descendís per
sota el mínim legal, s'atorgara també escriptura pública i sera d'aplicació el que
disposa I'article 45 deis estatuts, computant-se el terminí establert en aquell article des
de la data de reintegrament o consignació.

ARTICLE 39.- RESPONSASILlTAT DELS SOCIS SEPARATS O EXCLOSOS

1.- Els socis aquí s'hagués retornat el valor de les particípacions amortilzades estaran
subjectes al régim de responsabilitat pels deutes sodals establert pel cas de la
reducció de capital per restitució d'aportacions.
2.- En el sup6sit previst en I'article 81 de la LSRL només podra produir-se el retorn un
cop hagi transcorregut el terminí de tres mesos complats des de la data de notificació
als creditors o la publicació al "Diari Oficial del Registre Mercantil" i en un diari deIs de
major circuladó a la localitat en qué radiqui el domicili social j sempre que els creditors
ordinaris no haguessin exerc]t el dret d'opos]ció.

TíTOL V.- EXERCICI SOCIAL

ARTICLE 40.- EXERCICI SOCIAL
1.- L'exercici social coincidira amb I'any natural ¡ finalitzara el 31 de desembre de cada
any.
2.- El Consell 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,
¡'informe de geslió 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 imatge fidel del patrimoni, de la situació financera j deis resultats
de la societat, d'acord amb el que estableix la L1ei i el codi de comen;:, i en el termin]
que hi hagi entre la convocatoria i la celebració de la Junta, els socis podran exerc]r el
dret que els concedeix I'article 86 de la Llei de Societats de Responsabilitat Límitada.
L'anunci de la Junta anomenara expressament aquest dret.

ART!CLE 41.- REPARTIMENT DE BENEFICIS 1 PERDUES. FONS DE RESERVA
VOLUNTARIA
Els socis tindran dret als benefícis repartibles en proporció a les seves respectives
participacions socials. En la mateixa pmporcíó respondran de les pérdues per
íepartíment personal.
De:s cs:.. .lcficis OJ~;!lguts .~:~ c2c!a ex:··~:c¡, U:-. ':~p coberta la dotac;ó pe; rese~·'./~ lega! ¡
alires atencions legaíment establertes, es detíeura per ai fons de reserva voluntaria el
percentalge que determini la Junta General.
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TíTOL VI.- DISSOLUCIÓ I L1QUIDACIÓ

AR.TICLE 42.- CAUSES DE OISSOLUCIÓ
1.- La societat es dissoldra:
a.- Per acord de la Junta General adoptat amb els requisits i la majoria establerts per a
la modificadó deis estatuts.
b.- Per la conclusíó de I'empresa que constitueixi I'objecte, la impossibílitat manifesta
d'aconseguir el fi social o la pa~alització deis organs socials de manera que resulti
impossible el seu funcionament.
c.- Per manca d'exercici de I'activitat o activitats que constitueixin I'objecte social
durant tres anys consecutius.
d.- A conseqüencia de perdues que deixin reduH 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 mínim legal. Quan la reducció sigui
conseqüencia de I'acompliment d'una lIei, s'actuara segons el que disposa l'article 108
de la LSRL.
.- Per fallida, de la societat determinara la seva dissolució quan s'acordi
xpressament com conseqüéncia de la resoludó judicial que la declari.

ARTICLE 43.- ACORD DE DISSOLUCIÓ
.- En els casos previstos en les lIetres b) a e) de l'apartat 1 i en I'apartat 2 de I'articie
nterior, la dissolució requerira acord de la Junta General adoptat per majoria a la que
es refereix l'apartat 1 de I'article 53 de la LSRL. El Consell d'Administració haura de
convocar la Junta General en el termini de dos mesas perqué adoptí I'acord de
dissolució. Qualsevol soci podra sol· licitar del Consell d'Administració la convocatoria,
s' I seu parer, concorregués alguna de les circumstancies de dissolució.
.- La Junta General podra adoptar I'acord de dissolució o aquello aquells que siguin
cessaris per la remoció de la causa.
3.- Si la Junta no fóra convocada, nü se celebrara ni s'éldoptara cap deis acords
previstos en I'apartat anterior, qualsevol interessat podra instar la dissolució de la
societat d?'/2~t el JUtg9 de Primera Insti10cía rc;1 domicili social. La sol'licitud de
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4.- El Consell d'Administració esta obligat 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 ¡'acord hagués estat contrari a la dissolució o no s'hagués
adoptat.

5.- L'íncompliment de I'obligació de convocar Junta General o de sol· licitar la dissolució
judicial determinara la responsabilitat solidaria del Consell d'Administració per tots els
deutes socials.

ARTICLE 44.- REACTIVACIÓ 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 dissolució, el patrimmi comptable
no sigui inferior al capital social, i no hagi comen9at el pagament de la quota de
liquídació als socis. L'acord de reactívació s'adoptara amb els requisits i la majaría
establerts per la modificació 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 I'acord de reactivació, en les mateixes
condicions i amb els mateixos efectes previstos a la LSRL per al cas de fusió.

ARTICLE 45.- DISSOLUCIÓ PER REDUCCIÓ DEL CAPITAL PER SOTA DEL MíNIM
LEGAL

1.- Quan la reducció del capital social per sota de mínim legal sigui conseqüéncia de
I'acompliment d'una lleí, la societat quedara dissolta de pla dret, si transcorregut un
ny des de I'adopció de I'acord de redu~ció, no s'hagués inscrit en el Registre
cantil la seva transformació o díssolució, o I'augment del seu capital fins una
antitat igualo superior a aquest mínim legal.
2. Transcorregut el terminí establert en I'apartat anterior sense que s'hagués inscrit la
tran formació o dissolució de la societat o I'augment del seu capital, els administradors
'(esp dran personalment i solidaria entre si i amb la societat deIs deutes socials. Els
Registradors, d'ofici i a instancia de qualsevol interessat, félra constarla dissolucíó de
pie dret en el ful! obert a la societat.

ARTICLE 46.- L1QUIDACIÓ DE LA SOCIETAT
'1.- La dissolució de !a societat obre el període de Iiquidació.
2.- Qui s;gu¡ vocal ::31 Cor.ssH c'j\cim¡r.is~j3ció en el tefTips CS la dissoiució quedara
convertit en liquidador, tret de la Junta General, que en acordar la dissolució, en
designi d'altres.
3.- En tot cas, es donara acompliment a les normes establertes en el Capitol X de la

LSRL.
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4Z0782566
05/2003

En el cas que la societat esdevingui unipersonal s'atendra a all6 que disposa en els
arto 125 i següe nts de la L1ei. i el soci únic exercira les competéncies
Junta
General.
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OFiCINA INSTITUCIONAL
pz. Cafalu'nya, 5 . 21>

08002 BARCELONA

D. Pedro Anguís Sánchez, apoderado' del BANCO. BILBAO VIZCAYA
ARGENTARlA S.A., Oficina Institucional de Barcelona, con domicilio en Barcelona, Pz.
Catalunya, 5 2 a planta, en su nombre y representación.
.

CERTIFICA:

/

·Que en los días que se detallan a continuación, se han ingresado
mediante transferencias, en la cuenta corriente número 0182 5734 36 0201506777 abierta a
nombre de 5ERMETRA, 5.L (En constitución), en concepto de aportación de capital a la citada
sociedad, los siguientes importes:
Ordenante

Importe

AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLlTA
BUSMET SERVEIS, S.L.

30.000,00 Euros
30.000,00 Euros /

/

18/06/03
19/06/03

y para que conste, se expide el presente certificado en Barcelona,
a diecinueve de Junio del dos mil tres.

l~/061200J

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARlA S.A. R.M. de Vizcaya, Tomo 2.083. libro 1.545 de la sección 3. folio l. hoja 14.741,
C.L F. A·48265 169, con Domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005 Bilbao
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TELÉF. 91 563 1252
28006 MADRID

MERCANTIL CENTRAL
DE DENOMINACIONES

CERTIFrCAcrON NO. 03058505

DON Jose Luis Benavides del Rey
, Registrador Mercantil Central,
en base a lo interesado por:
D/Da. BUSMET SERVEIS, S.L.,/
en solicitud presentada con fecha 07/03/2003 y numero de entrada 03058776,

/
CERTIFICO: Que NO FIGURA registrada la denominacion

/'
### BERMETRA, S.L. ###

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 Diez de Marzo de Dos Mil Tres.

NOTA,- Esta certificacion tendra una vigencia, a efectos de otorgamiento
09 esc~~~u~a, e? DOS MESES cont:~~3 ~e5de la fecha de su expedicion, de
~~~:c~midad a lo est~blesido e~ '.l arto 414.1 de~ Reglamento del Registro
)I::~~':"cant.il.
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CONCORDA amb la seva matriu que sota el número
al principi indicat es troba al meu protocol general d'instrument públics al qual em remeto. 1 a petició de "SERMETRA, S. L. If, lliuro primera copia en
divuit fulls de paper timbrat de l'Estat, exclusiu
per a documents notarials, númerat amb el de la
present i els disset anteriors en ordre descendent,
que signo, firmo, rubrico i segello a Barcelona el
mateix dia de l'atorgament, on s'incorpora un foli
de paper timbrat de l' Estat, exclussiu per documents notarials número 4X7175415 per a la consigna- ~/
ció de notes pels Registres i Oficines Públiques.~
EN DONO FE.

Generalitat de Catalunya
Departament d' Economia
i Finances

Direcció Gen1eral de Tribu
Delegació de Tributs de.

Barcelona
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534.6731 ?003 03-09-2003
BORRUEL OTIN JOAQUIN

1
2422 19-06-2003

Per la declaració liquidació de I'jmpost sobre transmissions
patrimonjals i acles jurídics documentats, corresponent a aquest
document, s'han fet els ingressos que s'especifiquen més avall.
La persona interessada ha presentat una copia del document,
que es conserva en aquesta oficina, per a la comprovació de
les autoliquidacions i, si escau, per a la rectificació o la practica
de les liquidacions complementaries que siguin procedents.
Barcelona. 3 de septembre de 2003
Pagament
3884
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~

630,00

Pagament
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4X7175415
04/2003
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REGISTRO MERCANTIL nE BAReE O A
REGISTRE MERCANTIL DE BARC 'LONA
014/24088992
Previ examen i qualificació
del
document
precedent a 1 1 empara de llarticle 18 del Codi de
Comer~ i 6 del
Reglament del Registre Mercantil,
queda INSCRIT, en el VOLUM 36758, FOLI 76,
FULL B
295431,
INSCRIPCIÓ 1, en unió de
l'escriptura
atorgada el dia 05 de juliol de 2004 davant el
Notari de Barcelona Sr. Casado Martín número 1492 de
protocol¡
la qual ha estat practicada en els termes
previstos a l'article 185.6 del Reglament esmentat.
BARCELONA, 27 de juliol de 2004
EL REGISTRADOR

Aranzel: 1,2,5,
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