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Consell decidira mecanismes per assegurar l'alter
nan~a deis representants del Consell Plenari en la 
Comissió Permanent. 

4. La Comissió Permanent cooperara en la creació 
i en la gestió deis serveis que el Consell Plenari 
aconselli crear per a la millora del sector i la seva visi
bilitat a la ciutat. 

Article 17e 
1 . La Comissió Permanent tara sessions ordinaries 

cada tres mesos, i les extraordinaries que estimi 
oportunes a proposta de la presidencia o d'un ter~ de 
les persones membres. 

2. La convocatoria de les sessions anira acompa
nyada de l'ordr~ del dia corresponent, la qual s'haura 
de distribuir entre els membres amb una antelació mí
nima de cinc dies habils. Les sessions extraordinaries 
hauran de ser convocades, com a mínim, dos dies 
habils abans. 

Artic/e 1Be 
La Comissió Permanent, a més, haura d'articular 

els mecanismes que possibilitin assolir les funcions 
que té encomanades el Consell. Per tal de ter possi
ble el correcte compliment d'aquestes funcions, la 

· Comissió Permanent propasara al Consell la creació 
de grups de treball, en la qual hauran de ser presents 
els membres de les associacions, els experts i téc
nics municipals que s'escaigui. S'assenyalaran nor
mes de funcionament deis grups de treball. 

Disposició addicional primera 
En tot alió no previst per aquestes normes, corres

pon a la presidencia del Consell Plenari adoptar la 
decisió que consideri més escaient, d'acord amb els 
criteris generals que les inspiren i tenint en compte 
les normes reguladores de participació ciutadana, ha 
d'informar-ne el Plenari en la sessió següent per a la 
seva ratificació i, si escau, propasar la corresponent 
modificació de la normativa. 

Disposició addicional segona 
El nombre d'associacioris animalistes d'ambit de 

ciutat previstes a l'article 8.1 d) de les presents nor
mes podra ésser ampliat amb l'admissió de noves as
sociacions, amb informe previ i a proposta del Plenari 
del Consell. 

REGLAMENT DE LES MEDALLES AL MERIT AR
TÍSTIC 1 CIENTÍFIC 
(Aprovat inicialment pel Consell Plenari de 20 de 
desembre de 1996 i vigent des del 22 de mar~ de 
1997) 

Les medalles al Mérit Artístic i Científic són un re
coneixement a la trajectoria de persones o entitats 
que han treballat en favor de la cultura de la nostra 
ciutat. És una manera pública de reconéixer la quali
tat d'una tasca en les diverses branques de les arts, 
les lletres i les ciéncies. 

Article 1 
La iniciativa per a la proposta de concessió d'aques

ta distinció correspon en primer terme a !'alcalde i, se-
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guidament, a la Comissió de Presidencia i Política Cul
tural, i tres institucions de la ciutat, de prestigi recone
gut dins el sector en qué la persona o entitat propasa
da hagi desenvolupat la seva tasca, i a qualsevol deis 
grups polítics presents en l'esmentada Comissió. 

.Article 2 
Un cop informades favorablement les propostes de 

medalles se'n donara coneixement a l'lnstitut de Cul
tura perqué inici"i els tramits oportuns per a l'aprova
ció corresponent pel Con~ell Plenari de I'Ajuntament. 

Article 3 
3.1. La comunicació verbal a l'interessat sera teta 

per !'alcalde o pel president de la Comissió de Presi
dencia i Política Cultural. 

3.2. La notificació de l'aprovació de les medalles 
sera comunicada a l'interessat per la secretaria de 
l'lnstitut. 

Article 4 
Les medalles al Mérit Científic i Artístic són distin

cions honorífiques i els guardonats rebran la medalla, 
un diploma i un botó o agulla de solapa, els quals se
ran lliurats per !'alcalde i regidors en un acte públic 
que es tara al Saló de Cent. 

Article 5 
S'atorgaran fins a dotze medalles a l'any en funció 

de les propostes presentades. 

Article 6 
Totes les medalles seran concedides en la catego

ría d'or. 

Article 7 
Les medalles seran fetes segons el disseny original 

de Frederic Mares i portaran gravat el nom deis guar
donats i la data d'aprovació per part del Consell Ple
nari. 

ESTATUTS DE PRO NOU BARRIS, SA 
(Versió resultant deis acords del Consell Plenari 
de 12 de juliol de 1996 i de 21 de mar~ de 1997, 
segons anuncis publicats al BOP deis dies 18 de 
febrer i 2 d'abril de 1997) · 

TÍTOL 1 

DENOMINACIÓ, OBJECTE, DURACIÓ 1 DOMICILI 

Article 1 
La societat anónima es denominara Pro Nou Bar

ris, SA, i es regira pels presents estatuts i, en tot cas, 
pel que disposen les Lleis de régim local i especial de 
Barcelona i els seus reglaments, com també pels pre
ceptes de la Llei de societats anonimes i altres dispo
sicions que li siguin apli~ables. 

Article 2 
1. Constitueix l'objecte de la societat la portada a 

terme de totes les actuacions de regeneració urbana 
necessaries per a la rehabilitació deis espais compre-
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sos en el Districte de Nou Barris que li encarregui 
I'Ajuntament de Barcelona·en el marc de la seva pro
gramació plurianual d'inversions. 

2. Eh especial, la societat té les funcions següents: 
a) Realitzar estudis urbanístics, inclosa la redacció 

d'instruments de planejament i projectes d'urba
nització, i la iniciativa per a la seva tramitació i 
aprovació per l'organ competent. 

b) Projectar i executar, per qualsevol deis sistemes 
previstos en 1a normativa vigent, operacions de 
regeneració urbana. 

e) Adquisició, per qualsevol títol, de terrenys i edifi
cacions. 

d) Execució d'obres.· de remodelació i rehabilitació 
urbana i de dotació de serveis, instal·lacions urba
nes d'ús i de servei públic. 

e) Alienació, si escau, de les actuacions executades. 
f) Adquisició, transmissió, modificació i extinció de 

tota mena de drets sobre béns mobles i immobles. 
g) Actuar com a beneficiaria de les expropiacions 

necessaries per a l'execució i realització de l'ob
jecte social. 

h) Establir convenís amb tota mena de persones i or
ganismes públics i privats. 

i) Rebre ajuts i subvencions, i accedir al mercat de 
capitals, mitjan9ant oper.acions de credit o qualse
vol altra modalitat de captació de recursos. 

Article 3 
l'objecte social podra realitzar-se per la Societat, 

directament o bé indirectament, fins i tot mitjan9ant la 
titularitat d'accions o participacions en societats amb 
objecte identic, analeg o semblant. 

Artic/e 4 
La durada de la societat s'estableix per temps inde

finit; aixo no obstant, la Junta General podra, en com
pliment deis requisits previstos a la Llei i als presents 
estatuts, acordar en qualsevol temps la seva dissolu
ció i liquidació, com també la fusió amb altres o l'es
cissió en altra o altres societats. 

Article 5 
La societat comen9ara les seves activitats el dia de 

l'atorgament de l'escriptura fundacional. 

Article 6 
El domicili social s'estableix a Barcelona. La seu 

social estara al carrer de Marie Curie, núm. 20. 
La Junta General pot autoritzar els canvis de seu 

social, pero correspon a l'organ d'administració el 
trasllat del domicili dins del mateix terme municipal, 
com també la creació, supressió o trasllat de sucur
sals, agencies o delegacions, tant en territori nacional 
com estranger, que el desenvolupament de l'activitat 
de !'empresa faci necessario convenient. 

TÍTOL 11 

CAPITAL SOCIAL 1 ACCIONS 

Article 7 
El capital social es fixa en la suma de deu milions 

de pessetes (1 0.000.000 de pessetes), completament 
subscrit i desemborsat per part de 1' Ajuntament de 
Barcelona. 
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Article 8 
El capital social estara representat per mil accions 

ordinarias, nominativas de de u mil pessetes (1 0.000 
pessetes) de valor nominal cadascuna d'elles, nume
radas correlativament de 1'1 al1.000, ambdós inclosos. 

Les accions estaran representadas per títols, que 
podran ésser unitaris o múltiples. El títol de cada ac
ció ha de contenir necessariament les mencions as
senyalades coma mínimes en la Llei. 

Article 9 
L'acció confereix al seu titular legítim la condició de 

soci i implica per a aquest pie i total acatament de tot 
allo disposat en els presents estatuts i en els acords 
validament adoptats pels organs rectors de la so
cietat, al mateix temps que el faculta pera l'exercici 
deis drets inherents a la seva condició, conforme a 
aquests estatuts i a la Llei. 

Totes les accions gaudiran, en tot moment, deis 
mateixos drets. 

La titularitat de les accions figurara en un llibre re
gistre que portara la societat d'acord amb allo esta
blert per l'article 55 de la Llei de societats anonimes. 

T{TOL 111 

ORGANS DE LA SOCIETAT. 

Article 10 
Els organs de la societat són la Junta General, el 

Consell d'Administració i la Gerencia. 

DE LA JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES 

Article 11 
El Pie de la corporació municipal de I'Ajuntament 

de Barcelona (Consell Plenari) exercira les funcions 
de la Junta General de la societat, en la forma i amb 
les atribucions i facultats que la llei determini. 

En especial, seran facultats de la Junta General: 
- Nomenar el Consell d'Administració i acordar-ne 

la renovació o ratificació, si escau. 
- La modificació deis estatuts socials. 
- L'augment o reducció del capital social. 
- L'emissió d'obligacions. . 
- Aprovar les operacions de cr.edit que suposin en-

deutament per l'entitat. 
- Aquelles que la legislació mercantil atribueix a la 

Junta General. 

Article 12 
Les juntes generals podran ser ordinarias o extra

ordinarias. La Junta General ordinaria es reunira dins 
els sis primers mesos de cada exercici, per censurar 
la gestió social, aprovar, si escau, els comptes de 
l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resul
tat. La Junta General extraordinaria és qualsevol altra 
que no sigui !'ordinaria anual. 

Pel que fa a la convocatoria, la constitució, els quo
rums i majories, els drets d'assistencia i de vot, el 
procediment, les votaciohs i adopció d'acords de les 
juntes generals ordinarias, com també de les· extraor
dinarias, s'acomodaran a les disposicions administra
tivas per les quals es regeix la corporació municipal 
de 1' Ajuntament de Barcelona, respectant, i dins els lí~ 
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mits que, coma mínims, estableix la Llei de societats 
anonimes. 

Article 13 
Els membres del Consell d'Administr.ació podran 

assistir a les juntes generals, amb veu i sense vot. 
També podran assistir-hi el gerent i altres persones 
que, d'acord amb el que disposa l'article 104.3 de la 
Llei de societats anonimes, siguin autoritzades pel 
president de la Junta. 

Article 14 
La Junta General extraordinaria es reuneix a con

vocatoria del president, a iniciativa seva o a petició 
deis membres de la corporació municipal de I'Ajunta
ment de Barcelona, els quals, segons la se va norma
tiva organica, poden sol·licitar reunions extraordina
rias de la corporació municipal i també, a instancia 
del Consell d'Administració de la societat, quan aixo 
ho estimi convenient pels interessos socials. 

Article 15 
Actuaran de president i secretad de les juntes ge

nerals !'alcalde i el secretari de la corporació munici
pal de 1' Ajuntament de Barcelona. 

Article 16 
S'ha d'estendre acta de reunió de la Junta General, 

la qual ha de ser aprovada i constar en el termes i for
mes que adoptin les de la corporació municipal de 
I'Ajuntament de Barcelona i d'acord amb el que esta
bleix la Llei de societats anonimes. Aquesta acta s'ha 
d'inscriure en un llibre especial d'actes de la Junta 

· General de la societat, amb la signatura del president 
i del secretari. L'acta, aprovada en qualsevol de les 
formes que determina la Llei, tindra forr;a executiva a 
partir de la data de la seva aprovació. 

DE L'ADMINISTRACIÓ 

Article 17 
L'administració i la representació de la societat 

correspon al Consell d'Administració actuant col·le
giadament. L'execució deis seus acords correspon
dra al conseller o consellers que el mateix Consell 
designi i, si no n'hi hagués, al president o a l'apode
rat amb facultats per a executar i elevar a públics els 
acords socials. 

L'organ d'administració podra ter i dur a terme tot 
allo que estigui compres dintre de l'objecte social, 
com també exercitar quantes facultats no estiguin ex
pressament reservadaS per la Llei o per aquests esta
tuts a la Junta General. A manera enunciativa, cor
responen a l'organ d'administració les facultats 
següents i tot allo relacionat amb elles ampliament i 
sense cap limitació: 
a) Representar amb plena responsabilitat la societat 

en qualsevol classe d'actes i contractes, en judici i 
tora d'ell, davant de terceres persones, Estat, Co
munitats Autonomes, Província, Municipi, Jutjats i 
Tribunals de qualsevol ordre t jurisdicció, oficines 
d'organismes administratius i de qualsevol altra 
natural esa. 

b) Adquirir, disposar, alienar, gravar tota classe de 
béns mobles .i immobles, i constituir, acceptar, 
modificar i extingir tota classe de drets personals i 
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reals, fins i tot hipoteques, d'acord amb el procedi
ment assenyalat a l'artide 11 . 

e) Dirigir l'organització empresarial de la societat i 
els seus negocis. 

d) Atorgar tota classe d'actes, contractas o negocis 
jurídics, amb els pactes, clausules i condicions 
que estimin oportú establir; transigir i pactar l'arbi
tratge; prendre part en concursos i subhastes, ter 
propostes i acceptar adjudicacions. Adquirir, gra
var i alienar, per qualsevol títol, i, en general, rea
litzar qualsevol operació sobre accions, obliga
cions o altres títols Valors, com també realitzar 
actes deis quals resulti la participació en altres so
cietats, bé concorrent a la seva constitució o 
subscrivint accions en augment de capital o altres 
emissions de títols valors. 

e) Administrar béns mobles i immobles; ter declara
cions d'edificació i plantació, limitacions, fitacions, 
divisions materials; concertar, moc{ificar i extingir 
arrendaments i qualssevulla altres cessions d'ús i 
gaudiment. 

f) · Girar, acceptar, endossar, intervenir i protestar !le
tres de canvi i altres documents de gir. 

g) Reconeixer deutes i credits. 
h) Disposar, seguir, obrir i cancel·lar comptes i dipo

sits de qualsevol tipus en bancs, instituts i orga~ 
nismes oficials i altres entitats, fent tot allo que la 
legislació i la practica bancaria permetin. Llegar i 
utilitzar caixes de seguretat. 

i) Nomenar i separar. el president del propi Consell. 
Nomenar i separar directors, representants i tot el 
personal de la societat, firmar contractas de tre
balls, de transport i traspas de locals de negoci; 
retirar i remetre generes, lliuraments i girs. 

j) Compareixer davant tota mena de jutjats i tribu
nals de qualsevol jurisdicció i davant tota classe 
d'organismes públics per qualsevol concepte i en 
tota classe de judicis i procediments inclosos arbi
tratges; interposar recursos, inclosos els de cas
sació, revisió, o nulitat, ratificar escrits i desistir de 
les actuacions, ja directament o per mitja d'advo
cats i procuradors, als quals podra conferir els 
oportuns poders. 

k) Sol·licitar, obtenir, adquirir, cedir i explotar con
cessions, patents, privilegis i !licencies. 

1) Atorgar i signar tota classe 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 lliu
raments. 

m) Executar i, en tot cas, elevar a públics els acords 
adoptats per la Junta General. 

n) Atorgar poders de totes classes, tant judicials com 
extrajudicial$, i modificar o revocar els apodera-
ments conferits. · 

Article 18 
Els membres del Consell d'Administració seran no

menats per la Junta General pel termini de cinc anys. 
El carrec de conseller sera renunciable, revocable, 

i pot ser indefinidament reelegit per períodes d'igual 
duració. No sera retribu"it. 

Seran d'aplicació les causes d'incapacitat per al 
carrec o prohibicions que preveu l'article 124 de la 
Llei de societats anonimes, com també les normes 
sobre incompatibilitat, per als consellers represen
tants de les Administracions públiques. També queda 
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prohibit ocupar i, si escau, exercir cárrecs en la.socie
tat a les persones declaradas incompatibles i a aque
llas que es trobin sotmeses en causa legal d'incapaci
tat o incompatibilitat, especialment les d'alts carrecs 
determinadas per la Llei 12/1995, d' 11 de maig, i al
tres que puguin establir-se en el futur. 

Article 19 
El Consell d'Administració ha d'estar integrat per 

un mínim de 5 i un maxim de 15 membres, el nome
nament deis quals correspon a la Junta General. Si 
durant el termini pel qual van ser nomenats es pro
dueixen vacants, la Junta General designara altres 
persones. Aquests t substituts cessaran el dia que 
hauria correspost d~ fer-ho als que substitueixin . 

.. 
Article 20 

El Consell elegiré. el seu president entre els seus 
membres. També, el mateix Consell nomenara la per
sona que, pertanyent-t'hi o no, hagi de tenir el carrec 
de secretari, tanmateix el Consell d'A'Clministració po
dré. escollir d'entre els seus membres un o més 
vicepresidents, fins a un maxim de tres; i, sempre que 
aquests nomenaments no haguessin estat fets per la 
Junta al temps de l'elecció deis consellers, ocuparan 
els esrhentats carrecs al temps de la reelecció. 

El president del Consell d'Administració podra de
legar les seves facultats i sera substitu"it en cas d'ab
sencia, malaltia o qualsevol altra impossibilitat, pels 
vicepresidents, pel seu ordre. El secretari, encara que 
no sigui conseller, tindra facultats per a certificar i ele
var a públics els acords socials. 

El Consell podra designar entre els seus membres 
un o més consellers delegats, al qual o als quals, 
sense perjudici deis apoderaments que púgui conferir 
a qualsevol altra persona, podra delegar les facultats 
legalment delegables que la Llei i els estatuts atri
bueixen al Consell d' Administració. 

Article 21 
El Consell quedara validament constitu"it quan con

corrin a la reunió, presents o representats per un altre 
conseller, la meitat més un deis seus niembres. La 
representació es conferiré. mitjan9ant carta dirigida al 
president. Els acords s'adoptaran per majoria absolu
ta deis assistents a la reunió. El gerent podra assistir 
a les sessions, amb veu pero sense vot. 

La delegació permanent d'algunes o tates les se
ves facultats legalment delegables en la comissió 
executiva o en un o més consellers delegats i la de
signació deis administradors que hagin d'ocupar 
aquests carrecs, requeriré. per a la seva validesa el 
vot favorable deis dos ter9os deis components del 
Consell i no produiran efecte fins a la seva inscripció 
en el Registre Mercantil. 

La votació per escrit i sense sessió sera valida si 
cap conseller s'oposa a aquest procediment. Les dis
cussions i els acords del Consell s'han de portar al lli
bre d'actes, les quals seran signadas pel president i 
el secretari. En cas d'empat, decidiré. el vot personal 
del que fos president. 

El Consell es reuniré. sempre que ho acordi el pre
sident, al qual correspon convocar-lo, o qüi en la seva 
absencia o impossibilitat actu·i en lloc seu, o quan ho 
sol·licitin la majoria deis consellers. En aquest segon 
suposit, no es pot demorar la celebració del Consell 
més de quinze dies des que hagués estat sol·licitat. 
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Article 22 
La Junta General podra designar un gerent, el qual 

haura de reunir les condicions legals establertes. 
El Consell d'Administració fixara les atribucions 

que li siguin conferidas, remuneració, termini i causes 
de cessament en les seves funcions i tot allo que si
gui necessari per atorgar, al seu favor, poders de re
presentació de la societat, amb les facultats necessa
ries per al seu compliment i execució. 

El gerent podra assistir a les reunions del Consell 
d'Administració per tal de ser informat i informar, i hi 
tindra veu, pero no vot. 

TÍTOL IV 

DE L'EXERCICI SOCIAL 1 DELS COMPTES ANUALS 

Article 23 
L'exercici social comen9ara el dia 1 de gener i 

acabara el 31 de desembre de cada any, amb excep
ció del primer exercici social, que comen9ara el dia 
de l'atorgament de l'escriptura de constitució i acaba
ra el dia 31 de desembre del mateix any. 

Article 24 
La societat haura de dur, de conformitat amb allo 

que disposa el Codi de comer9, una comptabilitat or
denada, adequada a l'activitat de la seva empresa, 
que permeti un seguiment cronologic ·de les opera
cions, com també l'elaboració d'inventaris i balan9os. 
Els llibres de comptabilitat han de ser legalitzats pel 
Registre Mercantil corresponent al lloc del domicili so
cial. 

Els administradors estan obligats a formar, en el 
termini maxim de tres mesas a comptar del tanca
ment de l'exercici social, els comptes anuals, !'infor
me de gestió i la proposta d'aplicació del resultat.. Els 
comptes anuals han de comprendre el balan9, el 
compte de perdues i guanys i la memoria. Aquests 
documents, que formen una unitat, hauran de ser re
dactats amb claredat i mostrar la imatge fidel del pa
trimoni, de la situació financera i deis resultats de la 
societat, d'acord amb allo establert en la Llei i en el 
Codi de comer9, i hauran d'estar signats per tots els 
administradors, i sotmesos posteriorment a la consi
deració i aprovació de la Junta General ordinaria de 
la societat que s'ha de celebrar dins deis sis mesas 
següents al tancament de l'exercici. 

Article 25 
Dintre del mes següent a l'aprovació deis comptes 

anuals es presentaran, juntament amb !'oportuna cer
tificació acreditativa de l'esmentada aprovació i apli
cació del resultat, per al seu diposit en el Registre 
Mercantil. en la forma que determina la Llei. 

Article 26 

TÍTOL V 

DISSOLUCIÓ 1 LIQUIDACIÓ 

La societat es dissoldra per qualsevol de les cau
ses previstas a la Llei de societats anonimes i en 
la legislació de regim local. S'exceptuen del pe
ríode de liquidació els suposits de fusió i escissió 
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total o qualsevol altre de cessió global· de l'actiu i 
del passiu. 

Una vegada dissolta la societat, es procedira a la 
seva liquidació conforme a les disposicions legals 
que l'afectin. 

En cas de dissolució, la liquidació quedara a carrec 
deis administradors que, amb caracter de liquidadors, 
practicaran la liquidació i divisió segons els acords de 
la Junta General i les disposicions vigents. Si es do
nés el cas que el nombre d'administradors o conse
llers tos parell, la Junta designara per majoria una al
tra persona més coma liquidador, ambla finalitat que 
el seu nombre sigui senar. 

Artic/e 27 
Una vegada satisfets tots els creditors · i consignat 

l'import deis seus credits contra la societat, i assegu
rats completament els no ven9uts, l'actiu resultant re-
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vertira a la corporació municipal de I'Ajuntament de 
Barcelona. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

Les obres de titularitat de 1' Ajuntament de Barcelo
na, finan9ades exclusivament per la corporació o amb 
subvencions d'altres entitats públiques o privades i 
destinades a l'ús general, no seran activades per la 
societat com a propies, sinó com en curs per compte 
de 1' Ajuntament, i es donaran immediatament de bai
xa en el moment de la seva finalització i simultania 
recepció per part d'aquest. 

Si en el moment de dissoldre's la societat, alguna · 
d'aquestes actuacions estiguessin inacabades, seran 
igualment lliurades a I'Ajuntament, tenint en compte 
el seu estat d'execució, abans d'iniciar-se el procés 
de liquidació. 

Decrets de 1' Alcaldia 

Fe d'errades: S'ha detectat una errada material en 
la documentació tramesa a aquesta Oficina i publicada 
a la pagina 299 de la Gaseta Municipal núm. 6, de 20 

de febrer de 1997, en el sentit que, en referencia als 
representants d'entitats de Comer9, on diu: "Sr. Caries 
Cuní i Castells", ha de dir: "Sr. Ramon Pegada i Simó". 


