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ELEVACIÓ A PÚBLIC D'ACOROS SOCIALS (MODIFICACIÓ DE L'OBJECTE SOCIAL, CESSAMENT I NOMENAMENT DE MEMBRES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIO I
DESIGNACIO DE CONSELLERS DELEGATS)
A la Ciutat de BARCELONA, el dia trenta-u de gener
de dos mil tretze. ----------------------------------Davant meu,

PEDRO ÁNGEL CASADO MARTÍN,

Notari de

l'Il'lustre Col'legi Notarial de Catalunya,

amb resi-

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

---------------------------------------INTERVÉ
mercantil
carrer

en

nom

"SERMETRA,

Muntaner,

temps indefinit,

i

representació
S.L.",

números

domiciliada
315-321;

mitjan~ant

de

la
a

Companyia
Barcelona,

constituida,

per

escriptura autoritzada pel

Notari que fou de Barcelona, el senyor Joaquín Borruel

1

Otín,

en data 19 de juny de 2003;

rectificada en vir-

tut d'escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona,
el senyor Pedro-Ángel Casado Martín, el dia 5 de juli01 de 2004, amb número 1.492 de protocolo -----------Té el NIF: B-63.269.779. ------------------------INSCRITA en el Registre Mercantil de Barcelona, al
volum 36758, foli 76,

full número B-29543l,

inscripció

la. -------------------------------------------------DeIs Estatuts socials pels quals es regeix la Companyia transcric a continuació, per ésser pertinents a
aquest atorgament, els particulars següents: --------"ARTICLE 2. - OBJECTE: ----------------------------

2.1.

La

Societat

té per objecte

la

prestació de

serveis de manteniment preventiu, correctiu i evo1utiu
de sistemes de venda i

va1idació de títo1s integrats

de transport púb1ic co1·1ectiu de viatgers i de siste-

mes d'ajuda a l'exp1otació de serveis de transport púb1ic co1·1ectiu de viatgers. ------------------------2.2. La Societat desenvo1upara les activitats com-

preses en el seu objecte social únicament en relació
als serveis de transport públic col·lectiu de viatgers
que operin dins 1 'ambit de vigéncia del sistema tarifari integrat de la regió metropolitana de Barcelona.
2.3.

Si

les

disposicions
2

legals

exigissin per a
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l'exercici d'a1guna de les activitats compreses en 1'objecte social la disposició d'a1gun títo1 professiona1 o habi1itació administrativa,
registres
d' aquestes

s 'hagin

p~b1ics

la

de qua1sevo1 c1asse,

acti vi ta ts

satisfet

o

e1s

no

podra

inscripció en
la rea1ització

iniciar-se

fins

que

requeriments administratius que

correspongui. ". -------------------------------------CONCORDA amb els Estatuts socials transcrits,
que em remeto,
mi ti,

El

als

sense que en alIó omes hagi res que li-

restringeixi ni condicioni lo transcrito
senyor Garcia

es

troba especialment

legi timat

per a aquest acte en virtut: ------------------------1.- Del seu nomenament com a Secretari no Conseller

del

Consell

d'Administració,

en

virtut

deIs

acords presos pel Consell d'Administració de la Societat en sessions celebrades els dies 30 de juny de 2008
i

16 de setembre de 2008,

elevats a públic mitjanyant

escriptura autoritzada per mi el sotasignat Notari de
data 1 d' octubre de 2.008,

número 2.253 de protocol,

inscrit en el Registre Mercantil motivant l'
3

inscrip-

ció lOa en la citada fulla oberta en el mateix a la
referida Societat. ----------------------------------2.- Dels acords presos per la Junta General Ordinaria i Universal i del Consell d'Administració de la
Societat en sessions celebrades ambdues el dia 30 de
gener de 2013,
ons

que

conforme acredita amb les certificaci-

em lliure

i

deixo

unides

a

protocol 'litzant-les amb la mateixa i
signatures que l'autoritzen del
Ma. Marti i

Escursell),

aquesta matriu,
legitimant

President

(Sr.

les

Josep

i del propi Secretari no Con-

seller (el Sr. Garcia, aqui compareixent). ----------Declara el senyor Garcia que no ha variat la capacitat juridica de la seva representada, i que la seva denominació social, forma juridica i, especialment,
el seu domicili i

obj ecte social,

indicat anteriorment;
seu expressat carrec i

són els que s' han

que continua en l' exercici del
que les seves facultats no li

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

en l'exercici del seu expressat

carrec, pugui atorgar l'elevació a públic d'acords socials s'instrumenta en aquesta escriptura. ----------L'identifico mitjancant el seu document d'identi4
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tat que m' exhibeix;

i

assegurant tenir,

i

tenint al

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

Junta General i

el Consell d'Admi-

nistració abans esmentats es van adoptar per unanimitat,

els acords que consten extensament transcrits en

els certificats protocol ·litzats amb aquesta matriu,
al que em remeto. -----------------------------------11.- 1 que solemnitzant els referits acords, -----

A T O R G A:
PRIMER.- MODIFICACIÓ DE L'OBJECTE SOCIAL. Es modi-

fica l' article 2 deIs Estatuts socials,

que en enda-

vant

en

tindra

la

redacció

que

es

recull

la

citada

certificació a la que em remeto per evitar repeticions
innecessaries.
SEGON.- CESSAMENT DE CONSELLERS.

Es cessar a tots

els membres del Consell d'Administració, es a dir, als
senyors SALVADOR ALAPONT 1 SISQUELLA,

JOSEP Ma. MARTI

1 ESCURSELL, FRANCESC SAGALES 1 SALA, CARME FABREGAS 1
5

CASAS,

MARC GARCIA 1 LOPEZ

i

JOSEP CALDU 1 CEBRIAN,

tot agraint la seva dedica ció i

aprovant la seva ges-

tió. ------------------------------------------------TERCER.- NOMENAMENT DE CONSELLER.

Es nomenar Con-

sellers del Consell d'Administració, per termini estatutari, a: -------------------------------------------

SALVADOR ALAPONT 1 SISQUELLA,

ESCURSELL,

i

CARME FABREGAS 1 CASAS,

cumstancies deIs designats consten

JOSEP Ma. MARTI 1
les dades i

cir-

ja en el Registre

Mercantil. ------------------------------------------- JOSEP ANTON GRAU 1 REINES,

RAMON SERO 1 ESTEVE 1

RAMON SAGALES 1 ORTEU. ------------------------------Les dades i
de

la

circumstancies deIs nomenats,

certificació

deIs

acords

de

la

Junta

resulta
General

protocol·litzat amb la presento ---------------------Tots

els

nomenats,

presents

en

la

Junta

General

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

en

especial les que assenyala la Llei 5/2006 de 10 d'Abril, i promet desenvolupar-Io lleial i diligentment.
QUART. -

NOMENAMENT

DELS

CONSELLERS

DELEGATS.

nomena als senyors SALVADOR ALAPONT 1 SISQUELLA i
MON SERO 1 ESTEVE Consellers
la Societat,

RA-

Delegats mancomunats de

autori tzant-Ios per exerci tar totes
6

Se

les
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facultats propies del Consell que siguin estatutáriament o legalment delegables. ------------------------Els designats, presents en l'acord del Consell acceptaren el cárrec manifestant que la seva representada

no esta

sotmesa a

cap incompatibilitat legal,

en

especial les que assenyala la Llei 5/2006 de 10 d'Abril, i promet desenvolupar-lo lleial i diligentment.
CINQuE.-

Consell

En

conseqüencia,

d' Administració de

la

els

cárrecs

Societat

dins

resten de

del
la

següent manera: -------------------------------------President: Josep Ma Marti i Escursell. ----------Vocals: Carme Fabregas i Casas, Josep Anton Grau i

Reines, i Ramon Sagales i Orteu. --------------------Consellers Delegats mancomunats:

Salvador Alapont

i Sisquella i Ramon Sero i Esteve. ------------------Secretari no Conseller: Jaume Garcia i Soler. ---INSCRIPCIÓ PARCIAL.- De conformitat amb el que es-

tableix el Reglament del Registre Mercantil, el compareixent sol·licita expressament la inscripció parcial
de la present escriptura,

en el suposit que alguna de
7

les seves clausules,

o deIs fets,

actes o negocis ju-

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

al parer del Registrador,

que

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

SOL ·LICITUD COMUNICACIÓ AL REGISTRE MERCAN-

TIL 1 DESIGNACION DE PRESENTANT.

Jo,

el notari,

faig

constar que en compliment de lo previst en l' Article
112.1 de la Llei 24/2.001,
Reglament Notarial,

i

en l'Article 249.2 del

lliuro al Registre Mercantil "Có-

pia autoritzada electrónica",

de la qual cosa deixaré

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

de

la

seva

amb 1 'única i

remissió

al

exclusiva fina-

Registre

de

Mercantil

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

posterior inscripció del negoci formalitzat.

fi

quan

menester

sigui

atorga mandat

propi Notari autoritzant perque,

exprés

en el seu nom i

A
al

re-

presentació pugui presentar a l'Administració o Registres,

la present escriptura i quantes unes altres ha8
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gin pogut formalitzar-se o es formalitzin necessáries
per a la inscripció de la mateixa en el Registre Mercantil,

aixi com efectuar les gestions,

comunicacions

i

recursos

que

com

declaracions,

subj ecte

o

obligat

tributari li correspon. -----------------------------(11) . -

CLAUSULA

D' INFORMACIÓ

DE

O' acord

DADES. -

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

i

accepten

la

incorporació

de les seves dades als fitxers automatitzats existents
a la Notaria, que es conservaran en la mateixa amb carácter confidencial, sense perjudici de les remissions
d'obligat compliment.
(111) . -

redactada
204/1998,

IDIOMA. -

d'acord

La
amb

present
el

escriptura

disposat

en

ha
el

estat
Decret

de 30 de juliol, de la Generalitat de Cata-

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

li

llegeixo

aquesta

seu dret a

escriptura

i

llegir-la per
assabentat

del

seu contingut, es ratifica i la signa amb mi, el Notari,

que de tot el consignat en aquest instrument pú9

blic,

redactat

en

cinc

folis

d' ús

notarial,

numerat

amb la present, i els quatre números següents en ordre
correlatiu descendent,

jo, el Notari, dono fe.

=

Se-

gueix la firma del senyor compareixent. = Signat:

Pe-

dro-Angel Casado Martín.=
D.A.

3"

Llei

8/89-

Rubricat i segellat. ------

Document no

subjecte

(Instru-

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

PRESENTACIO

I

INSCRIPCIO TELEMATICA EN

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

La poso jo,

PEDRO-ANGEL CASADO MARTIN,

el mateíx

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

electrónica

de

l' escriptura

al

Registre

de

la

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

una primera comunicació relativa al

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

una

Presentació",
d'

primera
i

Assentament

"Notificació

d'

rebut

i segui-

Assentament

de

posteriorment una segona "Notificació
de

j ustificants que he

Presentació".
impres

i

Així

consta

incorporo a

en

els

la present

diligencia i del que resulten les dates de realització
de cadascun del citats tramits. ---------------------Així mateix,

faig constar que el 20 de febrer de
10

PAPEL EXCLUSIVO PARA OOCUMfNTOS NOTA"IALES

8C5716960

.
05/2012
.NA

2.013, i d'acord amb l'art. 112 de la Llei 24/2001, he
rebut també per via telemática del Registre Mercantil
la NOTIFICACIÓ DE L' INSCRIPCIÓ de l'escriptura precedent en els llibres del Registre. Aquesta notificació,
que he impres en paper,

queda incorporada igualment a

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

que co-

men~a

al final del revers d'un full de paper timbrat

de l'

Estat,

d' us exclusiu per a documents notarials,

número BE8392143 i termina en el present full d' igual
classe que signo,

firmo,

rubrico i

segell,

vint-i-u de febrer de dos mil tretze,

Barcelona,

jo el Notari, en

dono fe. = Signat: Pedro-Angel Casado Martín.=

Rubri-

cat i segellat. --------------------------------------

DOCUMENTS

UNITS
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CERTIFICACIÓ ACTA JUNTA GENERAL DE SERMETRA, SL

En JAUME GARCIA SOLER amb N.I.F.
com a Secretarl no Conseller

CERTIFICA
Que en el Lllbre d'Actes d'aquesta Socletat, Sermetra, S.L. CIF número B63269799, consta transcrita l'Acta de la Junta General i Universal celebrada a
BARCELONA, a la seu del domiclli solia, el 30/01/2013.

Assisténcia
Asslstiren la totalltat deis socis que representen el 100% del Capital Social, es
consignen en l'Acta els seus noms I la representacl6 que ostenten I constant
la firma de tots ells.
També assistelxen la totalltat deis membres del Consell d'Administració de la
socletat, és a dlr, els senyors: Josep M" Martl I Escursell, Salvador Alapont I
Sisquella, Francesc Sagalés i Sala, Carme Filbregas I Casas, Josep lIuls
Caldú i Cebrián i Marc Garda i L6pez.
Igualment assistiren els Senyors: Josep Anton Grau I Reinés i Ramon Ser6 i
steve.

Acceptaci6
Acceptaren els anomenats senyors socis, per unanimitat, la celebració de la
Junta i el seu ordre del dia, i s6n designats alxí matelx per unanimitat
President de la Junta En JOSEP M' MARTI i ESCURSELL i com Secretari En
JAUME GARCIA i SOLER.
Ordre del dia I acords
\,

L'Ordre del Dia i els Acords adoptats per unanimitat, toren els que tot seguit
es transcriuen de manera literal:
Ordre del dia
1.- Modificaci6 de I'article 2 dels1l!1statuts Socials.
\

2.- Designaci6 deis membres del Consell d'Admlnístradó.
3.- Aprovacl6 de I'acta.

-1-
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"PRIMER.- Modificar I'artlcle 2 deis Estatuts Socía/s de SERMETRA SL. que
tlndra la segOent redaccl6:
"ARTICLE 2.- OBJECTE.2.1 Le socletet te per objecte la gestl6 del mantenlment deis slstemes de la
IntegraCIÓ tarifaria, deis s/stemes d'ajut a l'explotaci6 d'aquest ámblt, de la
gestl6 del I/oguer de les Infraestructures comunes requerides, alxl com deIs
treba/ls derivats de l'evolucl6 d'aquests sistemes.

2.2 Les funcions que es deriven d'aquest objecte es realítzen respecte de les
empreses de transporl integrades en el socl Busmet Servels, S.L. I de I'A TM.
Pel que fa a la resta d'empreses de transporl públlc que estan dins del
Sistema Terlfari Integrat aixl com d'altres empreses de transporl públlc que
dlsposln d'equlpaments de les mateixes caracterlstlques, podran obtenir els
serveis de SERMETRA, S.L., mitjam;ant la subscripci6 deis contrac/es.
2.3 Igualment la societat té per objecte I'assessorament en /ots aquel/s
aspectes rolaclonets amb el transporl coUectiu de vlatgers, bé ja sigui a
través de la figura de contractes de serveis o bé mltjam;ant la figura deIs
convenls de col'laboracI6, en funcl6 de les tasques encomanades"".
"SEGON.- Revocar el carrec de /a totalifat deis membres del Consel/
d'Admlnlstrocl6 de la socíetet, és a dlr, deis senyors Salvador Alapont í
Sísquel/a, Josep M" Marll I Escursel/, Francesc Saga/es I Sala, Carme
Fabregas I Casas, Marc García / López / Josep Caldú / Cebrian".
'7ERCER.- Reelegir e/s segOents membres deis Consel/, pel termln/ estatutari
de cinc anys:
Els senyors Salvador Alapont / Sísquel/a, Josep M" Martl I Escursel/ í Carme
Ft!lbreges í Casas.
Estan presents en aquest acte la totalltat deis Consel/ers deSlgnats, accepten
el carrec, tot man/festant no /robar-se en cap deis supósíts d'lncompatlbiJitat o
proh/blcló per l'exerclcl del matelx.
Igualment els Consel/ers des/gnats man/festen que les seves dades
personals, als efectes d'al/ó dlsposat a I'arllcle 38 del Reglament del Registro
Mercantil, no han variat I que són Idéntlques a les Ja Inscrites".
"QUARr.- Acceptar la renúncia presentada pe/s senyors Francesc Sagales /
Sala, Marc Garc/a I López I Josep Caldú I Cebrían, tot agralnt la dedicacl6 I
aprovant la seva gestI6".
13
"CfNQUE.• Nomenar com a nous Conse/lers als senyors: Josep Anton Grau I
Reines,
Ramon Ser6 I
Esteve,
i Raman

,.
Sagalés I Orleu.
pel termini
estatutari de cinc anys".
·SISE.- Facultar al Secretario no Consellar de la societat als efectes de que
subscrigul tots aquel/s documents, públics o privats que siguin de menester
per a refectlvitat deIs presents acoros".
A L T R A M E N T e E R T I F I e A que estan presents en aquest acte la
totalitat deis Consellers reelegíts en el acord tercer, accepten el carrec, tot
manifestant no trobar-se en cap deis suposits d'incompatibilitat o prohibici6
per I'exercici del mateix.
Igualment els Consellers deslgnats manifesten que les seves dades
personals, als efectes d'allo dlsposat a I'artícle 38 del Reglament del Registre
Mercantil. no han variat I que s6n identiques a les ja inscrites.
A L T R A M E N T e E R T I F I e A que estan presents en aquest acte els
nous membres desígnats en el acord clnque, acceplen el carrec, tot
manifestant no trobar-se en cap deis suposits d'lncompatibilitat o prohibidó
per l'exercici del mateix.
A L T R A M E N T e E R T I F I e A que estan presents en aquest acte els
consellers substitu"its, els senyors Marc Garcia i L6pez, Josep Caldú i Cebrián
i Francesc Sagalés i Sala, es lIngueren per notificats.
A L T R A M E N T e E R T I F I e A que en la mateixa sessió es va
estendre I'acta corresponent, la qual fou aprovada per unanimitat pel propi
órgan i signada pel Secretari amb el Vist i Plau del President, en la mateixa
data.

I perqué consti lliuro la present amb el Vist
BARCELONA, a 30 de gener de 2013.
El Secretarl

Plau del President, a

t

JAuMl3.JtfiRCí.

J
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de NIF número
, Secretari del Consell
S.L., CIF número 6·63269799.

d'Administrá~t::RMETRA,

CERTIFICA
1,- Que a Barcelona, el 30 de gener de 2013, a les 12:00 hores, a la seu social de
Sermetra, S.L., situada al carrer Muntaner, núm. 315-321, estant presents o
degudament representats tots els membres del Consell d'Administració de la societat,
es a dir, els senyors: Josep M" Martl i Escursell, Salvador Alapont i Sisquella, Ramon
Sagales i Orteu, Carme Fabregas i Casas, Josep Anton Grau i Reinés i Ramon Seró i
Esteve; decidiren per unanimitat constituir-se en sessió del Consell d'Administracl6 a
I'objecte d'adoptar acords sobre els següents punts de I'ordre del dia que previament
aprovaren per unanimitat:
1. Nomenament Presldent
2. Nomenament Consellers Delegals mancomunats
3. Altres assumples

11,- Que actua de President el senyor Josep M" Martl I Escursell i de Secretari el senyor
Jaume Garcia I Soler, segons carrecs que tenlen vigents I per haver estat ambdós
unanimement escollits pels Consellers.
111.- Que igualment va assistir al Consell d'Administracló el senyor lloren.;; Marcos i
Valls, Gerent de la socletal.
IV.- Que un cop oberta la sessi6 el Consell d'Administració adopta per unanimitat els
següents acords que IIteralment transcric:
"Reelegir com e President del Consell d'Administració al Sr. Josep M' Martl i
Escursell·.
"Nomenar Consellero Delegats Mancomunats del Consell d'Administració, al Sr.
Salvador Alapont i Slsquella i a/ Sr. Ramon Será i Esteva, delegant-li totes les
facuftats qua lega/ment ; estatutar/ament competaixen al Consall
d'Adminlstració, tret de les lega/ment indelegablas·.

V.- Que estant presents en aquest acte els nomenats. acceptaren el carrec pel qual
han estat deslgnals i manifestaren que no es troben immersos en cap deis supósits de
prohibici6 o incompatlbilitats le9als, pel desenvolupament del matelx.
VI.- Que, un cop esgotats els punts de l'Ordre del Dia, la sessi6 va ser interrompuda
per procedir a la redacci6 de l'Acta que, lIeglda als assistents pel Secretari a la represa
de la sessió, va ser aprovada per unanlmitat ¡signada pel President i Secretario

I per qué així constllliuro la present certificaciÓ, a Barcelona, 30 de gener de 2013.
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De: Registro Mercantil de Barcelona
a: Notario D.fDñ. P.A. CASADO MARTIN

Notificación de Asiento de Presentación
Se pone en su conocimiento que el documento con número de entrada 33019276
correspondiente a la sociedad SERMETRA SL, número de protocolo 15912013 aulorlzado el dla
treinta y uno de enero de dos mil trece fue presentado el dla treinta y uno de enero de dos
mil trece en el diario 1155, asiento 2655

IMPORTANTE: SÓLO EN EL CASO DE QUE LA NOTARIA ASUMA LA TRAMITACiÓN DEL
DOCUMENTO ANTE EL REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA
IMPRESCINDIBLE PARA CONTINUAR EL PROCESO:
Con el fin de realizar la necesaria provisión de fondos para alender al coste de la publicación en
el BORME, cuando fuera necesario, (articulo 426.1 del Reglamento del Registro Mercantil), y, en
todo caso, al pago de la minuta de 105 derechos generados por la Inscripción, haga clic o copie y
pegue
el
siguiente
enlace
en
su
navegador.
https:llwww.reglstromercantilbcn.eslnotariosldatosbancarlos.php?cryptAESnotario=DQS13666D
QLH

De: Registre Mercantil de Barcelona
a: Notari/taria Sr.lSra. P.A. CASADO MARTIN
Notificació d'assentament de presentació
Es posa en el seu coneixemenl que el document amb número d'entrada 33019276 corresponent
a la sacietal SERMETRA SL, número de protocol 159/2013 autorilzat el dla lrenta·u de gener
de dos mil tretze va ser presentat el dia trenla·u de gener de dos mil tretze al diari 1155,
assentament 2655

IMPORTANT: NOMÉS EN CAS QUE LA NOTARIA ASSUMEIXI LA TRAMITACIÓ DEL
DOCUMENT DAVANT EL REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA
IMPRESCINDIBLE PER CONTINUAR EL PROCÉS:
Per tal de realitzar la provlsló de fans necessana per atendre el cost de la publicació al BORME,
quan sigui necessarJ (arUcle 426.1 del Reglament del Registre Mercantil), 1, en tot cas, al
pagament de la minuta deis drels generals per la In"'Er\Pció, feu clic o copieu i enganxeu l'enlla9
segDent
al
seu
navegador:
https://www.registromercantilbcn.eslnotarlos/datosbancarlos.php?cryptAESnotario=DQS13666D
QLH

De acuerdo con la Ley Organlca de Protección de Dalos de Carácter Personal 15/1999 de 13 de dIciembre, el titular de
los datos, por si o por su mandalarlo o representante, ha prestado su consentimiento lnequlvoco, y queda informado de
los siguientes extremos:
1.- De la incorporacl6n de sus dalos a los sigulenles ficheros objeto de tratamiento aulomallzado: A) Registro Mercantil y
alUatamiento automatizado del mismo. siendo responsable del fichero y del tratamIento este Registro Mercantil. El uso y
fin del tratamiento es el previsto por la leglsladón vigente, eslo es. por el Reglamento del Registro Mercantil: ArL 2.·
Objeto del Registro Mercanlll.- El RegIstro Mercantil tiene por objeto: a} La inscripci6n de los empresarios y demás
sujetos establecidos por la Ley. y de los ados y contratos relativos B los mismos que determinen la Ley y este
Reglamento. b} La legallzaci6n de los libros de los empresarios, el nombramlenlo de expertos Independientes y de
audilores de cuentas y el depóslto 'J publicWjad de los documentos contables. c) La centralización y publicacIón de la
informaci6n reglstral, que sera llevada a cabo por el Registro Mefcantll Central en los términos prevenidos por este
Reglamento. Art. 4'- Obligatoriedad de la Inscripción.- La inscripcl6n en el Registro Mercantil tendrá carácter obllgalorio,
salvo en los ca!os en que expresamente se disponga lo contrarlo. Arl 12. Publicidad fonnal.- El Registro Mercantil es
publico y corresponde al Registrador Mercanllt el tratamiento profesIonal del contenido de los asientos reglslrales, de
modo que se haga efectiva su publicidad dIrecta y se garantice, al mismo tIempo, la imposibilidad de su manipulación o
televaclado. B) FLEI (Fichero Localizador de Entidades Inscritas) y al tratamiento automatizado de los mIsmos, sIendo
responsable del fichero y del tratamiento este Registro, y cuyo encargado del tratamiento y representante es el Colegio
de RegIstradores. El uso y fin del tratamiento es pennitlr el establecimiento de sistemas de 'nfolTTlac\ón por vla telemática,
La publicidad telemática del contenido de los Registros Mercantiles y de Bienes Muebles se realizara de acuerdo con los
principIos contenIdos en los artlculos 221, 222. 227 Y 248 de la Ley Hipotecaria, en relación con los Registros de la
Propiedad. (Art.2 3.4 del C6dlgo de Comercio).
2.- De lo establecido por el Apartado Sexto de la Instrucción de 17-2-1998 de la DGRN. dependiente del Ministerio de
Justicia: Las sollcltudes de publicidad formal quedan\n archivadas, de forma que siempre se pueda conocer la persona
del solicitante, su dom}cllio y documento nacional de Identidad o numero de identificactón fiscal durante un periodo de
tres anos.
3.- De que la polltlca de prlvacldad de los Reglstros Mercantiles le asegura el ejercIcio de los derechos de acceso,
recllficación, cancelacl6n, InformacIón de valOfBclones y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente,
pudiendo utilizar para ello el medIo de comunIcación que habitualmente ulince cen este Registro. y de que el mismo ha
adoptado 105 niveles de seguridad de protección de los Datos Personales legalmente requeridos, y ha Instalado todos los
medios y medidas técnicas y organlzativas a su atcance para evitar la p6rdlda, mal uso, atteraci6n, acceso no autorizado
y robo de los datos, cuyo secreto y confidencialidad 9arantlza.

- O'acord amb la lIei orgtmlca de Proteccl6 de Dades de Cartcter Personal 15/1999 de 13 de desembre, el tllular de les
dades, per si malelx o per maooatari o representant, ha presla' el seu consenllmenllnec:¡ulvoc 1queda Informat deis
extrems segOenlS:
1.- De la Incorporaci6 de les seves dades als segOenlS fJtxers que s6n objecte de traclament automalitzat: A) Registre
Mercantil I altraclament automatitzat del matelx, 85senl responsable del flber I del lractament aquest Registre Mercantil.
L'ús I f1nalltat del treclamen! és el prevlsl per la legl5lac/ó v~enl, alxO és, pel Reglament del Registre Mercantil: Artlde 2n,
Objeele del Registre Mercantil.· El RegIstre Mercantil té per obJecte a) la lnscripeló deis empresarl! I de la resta de
sUbJectes establerts per la L1el, I deis actes I contractes relatlus a15 mateixos que determinln la L1ei I aquest Regtamenl b}
La legalitzacló deis IlIbres deis empresarls, el nomenament d'experts Independents I d'audltors de comptes I el dipósit 1
publicitat deis documents comptables. c) La cenlralit2aci6 I publlcaci6 de la InfolTTlacló reglstrat, que seri portada a terme
pel Regislre MercantD Cl!!ntral en els lerme! dlsposats per aquest Reglament. Art1cle 4t. Obligatorfetat de la Inseripció.- La
inscripcló al Registre Mercantil Undrit caricler obllgatori, tret deis casos en que es disposl expressament el contrario
Artlcle 12é. Publicitat formal.- El Registre MercanlU és públic i correspon al RegIstrador Mercantil el traclament
professional del conllngut deIs assentamenLs registrals, de forma que es faci efectiva la seva publlcitat dIrecta I es
garanlelxi. al mate!x temps, la impossibllitat de la sava manlpulacló o talebu)datge. e) FLEI (Flbcer Localitzador d'Entitats
Inscrites) j al tradament automaUtzat de les dades. essent responsable del fitxer I del tractament aquest Registre, I el
Col.legi de RegIstradOr! I'encarregat del tradament i el seu repll:!sentanl. L'us I finalitat del lractament és permetre
,'establiment de slstemes d'jnfonnac16 per vla telemétlca. La publ1cltat telemétlca del conUngut deis Regl.stres Mercanlils i
de Séns Mobles es realitzartl d'acord amb els princlpls continguts als artlcles 221, 222. 227 i 248 de la L1el Hlpoteci1ria,
en relacl6 amb els Registres de la Propletat (Artlcle 2 3.4 del C6di de Comen;).
2.- Oe I'eslablert per l'apartal sisé de la Instruccl6 de 17.02.1998 da la DGRN, depenent del Mlnlsterl de Justicia: les
sol.ncituds de pubJlcltat formal quedaran arxlvades, dI!! forma que sempre es pugui conéixer la persona del sol.lIcitador. el
seu domlcilll el document nacIonal d'ldentitat o el m)mefo d'ldentificac/6 fiscal duranl un PBllode de tfes anys.
3.· De que la polltlca de privacitat dets Registres Mercantils 11 assegura l'exercJcJ deis drets d'accés, rectiflCació,
cancel.lacló. Informacló de valoracions I oposicl6. en els tef1T1es establerts a la legislacló vlgent, podent ul1lllzar per a
aquesta finalilal el milj' de comunlcacl6 que utllitzl de forma habitual amb aquest Registre, I de qué el Registre ha
adoptat els nivells de seguretat de proteccl6 de les Dades Personals requerlts legalmenl. I ha ¡nstallat tots els mn.jans i
mesures técnlques I organitzatlves al seu abast per tal d'evilar la pérdua, el mal Ú5, ralteraci6, I'aceés no autorilzat I el
robatorl de les saves dades, el secret Ila confidenciBljlal de les quals garanteix.
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De: Registro Mercantil de Barcelona
a: Notario D.lDñ. P.A. CASADO MARTIN
Notificación de Asiento de Presentación
Se pone en su conocimiento que el documento con número de entrada 33019276
correspondiente a la sociedad SERMETRA SL, número de protocolo 159/2013 autorizado el dla
treinta y uno de enero de dos mil trece fue presentado el dla treinta y uno de enero de dos
mil trece en el diario 1155, asiento 2655

IMPORTANTE: SÓLO EN EL CASO DE QUE LA NOTARIA ASUMA LA TRAMITACiÓN DEL
DOCUMENTO ANTE EL REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA
IMPRESCINDIBLE PARA CONTINUAR EL PROCESO:
Con el fin de realizar la necesaria provisión de fondos para atender al coste de la publicación en
el BORME, cuando fuera necesario, (artIculo 426.1 del Reglamento del Registro Mercantil), y, en
todo caso, al pago de la minuta de los derechos generados por la inscripción, haga e1lc o copie y
pegue
el
siguiente
enlace
en
su
navegador.
hltps://www.registromercantllbcn.esinotarios/datosbancarios. php?cryptAESnotario~DOS136660
QLH

De: Registre Mercantil de Barcelona
a: Notari/taria Sr.lSra. P.A. CASADO MARTlN
Notificació d'assentament de presentació
Es posa en el seu coneixemenr que el documenl amb número d'enlrada 33019276 corresponent
a la societal SERMETRA SL, número de pro/ocol 15912013 autorilzal el dia trenta·u de gener
de dos mil trelze va ser presentar el dia trenta·u de gener de dos mil trelze al diari 1155,
assentament 2655

IMPORTANT: NOMÉS EN CAS QUE LA NOTARIA ASSUMEIXI LA TRAMITACIÓ DEL
DOCUMENT DAVANT EL REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA
IMPRESCINDIBLE PER CONTINUAR EL PROCÉS:
Per tal de realllzar la provisió de fans necess~ria per all!~re el cost de la publicació al BORME,
quan sigui necessari (article 426.1 del Reglament del Registre Mercantil), 1, en tot cas, al
pagament de la minuta deis drets generats per la inscripeló, feu e1ic o copleu i enganxeu I'enlla,
segOent
al
seu
navegador.
hltps:/Jwww.registromercantilbcn.esinotarios/datosbancarios.php?cryptAESnotario~DQS136660

QLH

De acuerdo con la Ley Orgtmk:a de Proteccl6n de Dalos de Carácter Personal 1511999 de 13 de diciembre, el titular de
los datos, por sI o por su mandatario o representanle, ha prestado su consentimiento inequlvoco, y queda Informado de
los siguIentes exlR!mos:
1.- De la IncorporacIón de sus datos a 105 siguientes ficheros objeto de tratamIento automatizado: A) Registro Mercanlil y
al tratamiento automatizado del mismo, siendo responsable del fichero y del tratamlenlo este Registro Mercanlll. El uso y
fin deltralamiento es el previsto por la leglslaciOn vigente, esto 85, por el Reglamento del Registro Mercanlll: Art. 2.Objeto del RegIstro Mercantil.- El RegIstro Mercantil tiene por objeto: a) La inscripcl6n de los empresarios y demas
sujetos establecidos por la Ley, y de 105 actos y contratos relallvos a los mIsmos que determinen la Ley y este
Reglamento. b) La legalizacIón de 105 libros de los empresarfos, el nombramiento de e)(pertos independientes y de
audltores de cuenlas y el depOsJlo y publicidad de 105 documentos contables. e) La centralizaci6n y publicacl6n de la
InformaclOn reglstral, que seré Ifevada a cabo por el Registro MercanUI Cenlral en Jos términos prevenidos por este
Reglamento. Art. 4'- Obligatoriedad de la inscripci6n.· La inscripci6n en el Registro Mercantil tendré carácter obligatorio,
salvo en los casos en que e)(presamente se disponga lo contrario. Art. 12. Publicidad foonal.· El Registro Mercantil es
público y corresponde al Registrador Mercantil ellratamlento profesional del contenido de lo.!! asientos regislrales, de
modo que se haga efectiva su publicidad directa y se garantice, al mismo tiempo, la imposibilidad de su manipulación o
felevaclado. S) FLEI (Fichero Localizador de Entidades Inscritas) y al tratamiento automallzado de los mismos. siendo
responsable del fIChero y del tratamiento este Registro, y cuyo encargado dellratamiento y representante es el Colegio
de Registradores. El uso y fin del tratamiento es pennltir el establecimiento de sistemas de infoonación por vla telemática,
La publicidad telemoAtica del contenido de los Registros Mercantiles y de Bienes Muebles se realizara de acuerdo con los
principIos ccmlenidos en los articulas 221, 222, 227 Y248 de la ley HIpotecaria, en relaci6n con los Registros de la
Propiedad. (Art.2 3.4 del C6cUgo de Comercio).
2.- De lo establecido por el Apal:lado Sexto de la Instruccl6n de 17-2-1998 de la DGRN, dependiente del Ministerio de
Justicia: Las solicitudes de publicidad formal quedarán archivadas, de forma que sIempre se pueda conocer la persona
del solicitante, su domIcilio y documento nacional de Identidad o numero de Identificacl6n fiscal durante un periodo de
tres at'los.
3.· De ~ue la pollUca de prfvacldad de los Registros Mercantiles le asegura el ejercicio de los derechos de acceso,
rectlficaciOn, cancelaclOn, información de valoraciones y oposlc16n, en los térmInos establecidos en la legislación vIgente,
pudiendo ullllzar para ello el medIo de comunicacl6n Que habitualmente utlllce con este RegIstro, y de que el mIsmo ha
adoptado los niveles de seguridad de proteccl6n de los Datos Personales legalmente requeridos, y ha Instalado todos los
medros y medIdas técnicas y organlzativas a su alcance para evt!ar la pérdida, mal uso, alteracl6n, acceso no autorIzado
y robo de los datos, cuyo secreto y confidencialidad garantiza.

D'acord"amb la Uei org~nica de ProtecclO de Dades de Caltlc1er PersonaI15/1999'de-13 de desembre, el titular de les
dades, per si maleix o per mandatarl o representant, ha presta! el seu consentinent Inequrvoc I queda informat deis
extrems segOents:
1.- De la IncorporaclO de les seves dades al! segOents filxers que s6n obJecte de traclament automatltzat: A) Registre
Mercantil I al'raclament automatitzat del mate1;JC, essent responsable del fllxer I del tractamenl aquest Registre Mert:8nlil.
L'ús I finatitat deltractament és el prevlst per la legislaciO vlgenl, al)(O és, pel Reglament del Registre Mercantil: Artlcle 2n.
ObJecte del ReglstR! Mercanlil.- El Registre Mercantil té per objecte e) la lnscMpclO deis empresaris I de la resta de
subJectes establerts per la L1ei, I deIs aCles 1contractes relatlus als matelxos que determinln la Uell aquest Reglament. b)
La legalltzaclO deis IIIbres deis empresaris, el nomenament d'e)(per1s Indapendents I d'audltors de eomptes I el dlpóslt 1
publlcltat deIs documents comptables. c) La centralilzacló i publicadO de la InfonTIaci6 reglstral, que será portada a terme
pel Registre Mercanti Central en els termes disposats per aquest Reglament. Artlcle 41. ObllgaloMetat de la Inscrlpci6.- La
inseMpeló al Registre Mercantil IIndré caracter obligatori, trel deIs casos en qué es disposl e)(pressament el contrario
Artlcle 12é. Publicilat fonnal.· El RegIstre Mercantil és públic I corraspon al RegIstrador Marcantll el tractament
professronal del conUngut deis assentaments registrals, de forma que es facl efectIva le seva pubUcnat directa i es
garantei)(l, al matea lemps, la jmposslbllltat de la sava manipulacl6 e lelebuldatge. B) FLEI (Flbcer Localilzador d'Enlitats
Inscrites) 1 al traclament automatitzat de les dadas, essent responsable del fibter i del tractamenl aquest Reglslre, i el
CoLlegl de Reglstradors l'encarragat del tractament I el seu representanl. l'ús I finalitat del Iraclament és peonetre
I'establlment de slslemes d'lnJormacl6 per vla telem~tica. La publlcnatleleméllca del contiogut dels Registres Mercantils i
de Séns Mobles es reaUtzara d'acord amb els princlpis conlinguts als artlcles 221, 222. 227 I 248 de la Llel Hipolecéria,
en reladO amb els RegIstres de la Proplelat (Mide 2 3.4 del C6di de Come~)_
2.- De I'establert per rapartat sisé de la Instrucel6 de 17.02.1998 de la DGRN, depanent del Mlnlslert de Justicia: les
sol.licltuds de publicilat formal quedaran arxlvades, de forma que sempre es pugul conélxer la persona del sol.ücitador, el
seu domlcm I el documenl nacional d'jdentltat o el nlÍffiero d'ldentlflcacló fiscal durant un perlode de tres anys.
3.- De qué la pollUca de privacMat deis Registres Mercantils li assegura J'exercici deis drets d'accés, rectlflcacl6.
cancel.laciO, ¡nformaclO de valoraclons I oposlci6, en els termes estabJerts a la Ieglslacl6 vigant, podent utiJilzar per a
aquesta fNlalltal el mftjé: de ccmunlcacl6 que uUlitzi de forma habitual amb aquest Registre, I de qué el Registre ha
adoptat els nlvens de segurelat de proteccló de les Dades Personal! requerits legalmant, I ha Instal.1at tets els mltjans I
mesures técnlques i organitzatlves al seu abast per tal d'evilar la pérdua, el mal ús, ralteradO, I'aceés no autorltzat I el
robaterf de les seves dades, el secret i la conflclenclatitat de les quats garantelx.
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REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA
D'acord amb el que preveu I'artlele 112 de la Uel 2412001, de 27 de desembre, es comunica que
I'escrtpiura aulorilzada pei notari P.A. CASADO MARTIN amb el número 20131159 de prolocol,
ha quedal Inscrita.
SOCiETAT: SERMETRA SL
DADES REGISTRALS: Tom:36758 Foii:84 Full:295431
Data d'lnscripci6: 18 de febrer de 2013

Inscripcló: 12
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D'acord amb la L1ei orgánica de Protecci6 de Dades de Carácter Personal 1511999 de 13 de
desembre, el titular de les dades, per si mateix o per mandatari o representant, ha prestal el seu
consentiment inequrvoc i queda informat deis extrems segOents:
1.- De la incorporaci6 de les seves dades als se9üents fitxers que s6n objecte de tractament
automatitzat: A) Registre Mercantil i al tractament automatitzat del mateix, essent responsable
del fitxer i del tractament aquest Registre Mercantil. L'ús i finalitat del tractament és el previst per
la legislaci6 vigent, aix6 és, pel Reglament del Registre Mercantil: Article 2n. Objecte del Registre
Mercantil.- El Registre Mercantil té per objec1e al la inscripci6 deis empresaris i de la resta de
subjectes establerts per la L1ei, i deis actes I contractes relatius als mateixos que determinin la
L1ei i aquest Reglament b) La legalització deis llibres deis empresaris, el nomenament d'experts
independents i d'auditors de comptes i el dip6sit i publicitat deis documents comptables. cl La
centralilzaci6 i publicaci6 de la informacl6 registral, que será portada a terme pel Registre
Mercantil Central en els termes disposats per aquest Reglament. Article 41. Obligatorletal de la
inscrlpci6.- La inscripci6 al Registre Mercantil lindrá carácter obligatori, tret deis casos en qué es
disposi expressament el contrari. Article 12é. Publicitat formal.- El Registre Mercantil és públic I
correspon al Registrador Mercantil el tractament professional del contlngut deis assentaments
registrals, de forma que es faci efectiva la seva publicitat directa i es garanteixi, al mateix temps,
la imposslbilitat de la seva manipulació o telebuidalge. Bl FLEI (Fltxer Localitzador d'Entitats
Inscrites) i al tractament automatitzal de les dades, essenl responsable del fitxer i del tractamenl
aquest Registre, i el Col.legi de Registradors I'encarregat del tractamenl i el seu representa nI.
L'ús i finalilat del tractamenl és permetre I'establimenl de sistemes d'informa.ció per via
telemática. La publicitat telemática del contingut deis Registres Mercanlils i de Béns Mobles es
realitzara d'acord amb els principls contlnguts als articles 221, 222, 227 I 248 de la L1ei
Hipotecaria, en relaci6 amb els Registres de la Propielat (Article 2 3.4 del C6di de Comer~).
2.- De I'establert per I'apartat sisé de la Inslrucci6 de 17.02.1 998 de la DGRN, depenent del
Mlnlsterl de Justicia: les sol.licltuds de publicilat formal quedaran arxivades, de forma que
sempre es pugul conéixer la persona del sol.licltador, el seu domicili I el document nacional
d'identitalo el número d'idenllficaci6 fiscal durant un perlode de tres anys.
3.- De qué la politica de privacilat deis Registres Mercantil li assegura I'exercici deis drets
d'accés, rectificacl6, cancel.lació, informaci6 de valoracions i oposici6, en els termes establerts a
la legislacl6 vigent, podenl ulilllzar per a aquesta finalilal el mlljá de comunlcaci6 que utilitzi de
forma habitual amb aquest Registre, i de qué el Registre ha adoptat els nlvells de segurelal de
prolecci6 de les Dades Personals requerits legalmenl, I ha inslal.lal tots els miljans i mesures
lécniques i organilzatives al seu abasl per tal d'evilar la pérdua, el mal ús, ralteraci6, I'accés no
autorilzal i el robatori de les seves dades, el secrel i la confidencialitat de les quals garanleix.
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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 instancia
de "SERMETRA, S.L.", lliuro
copia, en dotze fulls de
paper timbrat de l'Estat, exclusiu per a documents notarials, número BC5716965 i els onze següents correlatius i en ordre, que signo, firmo, rubrico i segello,
a Barcelona, el dia vint-i-u de febrer de dos mil
tretze - EN DONO FE.CONCORDA
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