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cessió de l'ajut, per l'import rebut ha estat des
tinat a la finalitat per la qual va ser atorgat 
i per això haurà d'aportar: 

a) Explicació del projecte o activitat. 
b) ·Tres exemplars de la documentació i 

propaganda escrita i gràfica relativa a l'acti
vitat subvencionada. 

e) Acreditament, si s'escau, del nombre 
d'inscripcions i dè participacions a l'activitat 
subvencionada. 

d) Factures i/o rebuts que justifiquin l'im
port subvencionat i amb els requisits següents: 

1. Girades a nom de l'entitat beneficiària. 
2. Amb referència a despeses generades 

per l'activitat subvencionada. ·¡ 
3. Originals. 
4. Datades l'any que es dona la subvenció. 
5. Han de reunir els requisits tècnics exigits 

'!r les lleis i reglament que regulen les carac
..:rístiques de les factures i els seus continguts. 

2. Si la documentació presentada és 
incompleta o incorrecta, el Servei Municipal 
d'Esports requerirà el beneficiari per tal que 
faci la rectificació oportuna en el termini 
improrrogable de deu dies hàbils. 

3. Donat cas que el beneficiari no pogués 
justificar adequadament tot l'import de la sub
venció atorgada, es 1ramitarà d'ofici la reduc
ció de l'import de la mateixa en proporció 
a l'import justificat i el que cal justificar. 

4. L'incompliment de qualsevol requisit 
establert a aquestes normes, com també la falta 
de justificació de les despeses o la falta de 
presentació de la documentació acreditativa 
comporta la revocació de la subvenció con
cedida i el reintegrament, en el seu cas, de 
les quantitats rebudes per part del destinatari. 
f.rticle 12. 

La concessió dels ajuts econòmics es noti
ficarà directament a l'adjudicatari i es farà 
públic al tauler oficial d'anuncis de l'organis
me autònom municipal Servei Municipal d'Es

. -.,rts de Badalona. 
dcle 13. 
La validesa de I~ subvenció requerirà l'ac

ceptació d'aquesta per part de l'entitat bene
ficiària. 
Article 14. 

La sol·licitud d'una subvenció no suposa 
dret a rebre-la. 
Article 15. 

En cap cas i sota sanció de nul·litat, poden 
respondre les subvencions a criteris de mera 
liberalitat. 
Article 16. 

L'incompliment de les obligacions contin
gudes en aquesta Normativa, i també la fal
sedat en la informació o en la documentació 
presentada donarà lloc a la revocació de la 
subvenció de què es tracti, encara que aq'uesta 
hagi estat atorgada. 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA 

Primer. - La concessió d'ajuts econòmics, 
prèvia proposta del Consell d'Administració 
com a òrgan col·legiat, d'cord amb l'article 
19 dels Estatuts reguladors del Servei Muni
cipal d'Esports de Badalona, és competència 

Administración Local 

del president si bé, en tot moment, el Consell 
d'admini~tració podrà fer comprovacions de 
l'ús i destinació dels ajuts atorgats. 

Segon.- Per a tot el que no prevegi aquesta 
Normativa reguladora, hi és d'aplicació la nor
mativa establerta als articles 118 i següents 
del Reglament d'obres, activitats i serveis dels 
ens locals, del 13 de juny de 1995, i les altres 
disposicions de caràcter local que hi siguin 
aplicables. 

Tercer. -Subsidiàriament, i sempre en allò 
no previst a la present Normativa reguladora, 
regirà la normativa que en matèria de sub
vencions tingui establerta amb caràcter gene
ral l'Ajuntament de Badalona. 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

D'acord amb el que preveu l'apartat tercer 
de l'article 124 del vigent Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, del 13 de 
juny de 1995, la present Normativa reguladora 
ha de ser aprovada pel C~nsell d'Administra
ció del Servei Municipal d'Esports de Bada
lona i publicada al BUTLLETÍ OFICIAl DE LA PRO
VÍNCIA de Barcelona i al tauler d'anuncis del 
Servei Municipal d'Esports de Badalona per 
un termini de vint dies, durant els quals es 
podran presentar les al·legacions que s'estimin 
pertinents. 

Si transcorregut dit termini no s'ha presentat 
cap tipus d'al·legació o reclamació, les pre
sents bases es consideraran definitivament 
atorgades. 

El termini de sol·licitud de subvencions per 
a l'exercici econòmic de 1997 serà de trenta 
dies a comptar des del dia següent a· l'apro
vació definitiva de les presents bases regu
ladores. 

Per a l'exercici econòmic de 1997 es con
sideraran les sol·licituds que s'acullin als pro
grames següents: 

1) Organització o suport d'actes esportius. 
2) Escoles d'iniciació i/o promoció. 
3) Ajuts a clubs federats i esportistes . 
4) Esport per a disminuïts. 
5) Promoció de l'esport en edat escolar. 
6) Activitats esportives d'estiu. 
En la sol·licitud s'haurà d'indicar clarament 

el programa per al que es demana la mateixa. 

DISPOSICIÓ FINAL 
Aquesta normativa, que modifica i substi-· 

tueix l'anterior, publicada al BUTLLETÍ OFICIAL 
DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, de data 26 de 
març de 1996, tindrà vigència indefinida i fins 
que no sigui modificada o derogada pel Con
sell d'Administració del Servei Municipal d'Es
ports de Badalona. 

Aprovada pel Consell d'Administració a la 
sessió extraordinària celebrada el dia 1 O de 
gener de 1997, 

El Secretari (signatura il·legible). 

Badia del Vallès 

ANUNCI 

0297011715 
--to 

El Ple de la Corporació, en la sessió cele
brada el dia 26 de febrer de 1997, va acordar 

iniciar el procediment de licitació per a la con
tractació de les obres denominades: "Obres 
i instal·lacions d'aire condicionat del Mercat 
Municipal", sotmesa a les condicions 
següents: 

Objecte: Execució de l'obra denominada: 
obres i instal·lacions d'aire condicionat del 
Merca.t municipal. 
Tràmit, procediment i forma d'adjudicació: 

a) Tramitació: Ordinària. 
b) Procediment: Obert. 
e) Forma: Concurs. 
Preu base de la licitació: 40.408.761 pes

setes a millorar a la baixa. 
Garanties: 

a) Provisional: Dos per cent del pressupost 
de l'obra. 

b) Definitiva: Quatre per cent del pressu
post del contracte. 

Documentació: La documentació que cal 
aportar figura al plec de condicions que estan 
a disposició dels interessats al registre de l'A
juntament en hores d'oficina. 

Presentació de proposicions: En el termini 
de vint-i-sis dies naturals a comptar des del 
següent al de la publicació d'aquest anunci 
al BUTLLETÍ OFICIAL DE l.A PROVÍNCIA, en hores 
d'atenció al públic (9.30 a 14.30 h.), de dilluns 
a divendres. 

Obertura de pliques: A les 13 hores del dia 
següent hàbil al de la finalització de la pre
sentació de proposicions, i, si s'escau en dia 
inhàbil, s'entendrà traslladat al primer dia 
hàbil següent. 

Badia del Vallès, 11 de febrer de 1997. 
L'Alcalde, Antonio Cruz Sanchez. 

Barcelona 

ANUNCI 

0297011515 
--+ 

Acordada pel Consell Plenari la transfor
mació de ProEixample, S.A., en societat de 
capital mixt mitjançant acords de 12 de juliol 
i de 25 d'octubre, es fa pública la nova redac
ció dels Estatuts de tal societat aprovada en 
els esmentats acords. 
NOVA REDACCIÓ DELS ESTATUTS 
DE PROEIXAMPLE, S.A. 

TíTOL I 
Denominació, objecte, duració i domicili 
Article 1. 

La Societat Anònima, es denominarà 
ProEixample, S.A., i es regirà pels presents 
Estatuts, i en tot cas, pel que disposen les Lleis 
de Règim Local i Especial de Barcelona, i els 
seus Reglaments, així com pels preceptes de 
la Llei de Societats Anònimes i altres dispo
sicions que li siguin aplicables. 
Article 2. 

1. Constitueix l'objecte de la Societat dur 
·a terme totes les actuacions urbanístiques i 
d'edificació necessàries per a la rehabilitació 
dels espais compresos en el Districte de 
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l'Eixample. 
2. En especial, la Societat tindrà les 

següents funcions: 
a) Actuar com a promotor de l'adequació 

de les caracterrstiques dels habitatges (dimen
sió, distribució, serveis), a les exigències 
actuals de la demanda . 

b) Impulsar la reforma dels patis interiors 
i passatges de l'Eixample, estimulant la coo
peració entre iniciativa privada i pública. 

e) Promoure la rehabilitació integral o par
cial dels edificis 1/o habitatges i locals. 

d) Impulsar la recuperació de l'activitat 
residencial evitant la desertització. derivada 
del procés de terciarització. 

e) Foment de l'Eixample com a centre de 
negocis i zona comercial. 

f) Informar i difondre l'ordenança per a la 
rehabilitació i millora de l'Eixample. 

g) Promoció de l'Eixample com a zona 
d'interès cultural i turístic. 

H) Establir convenis amb tota mena de per
sones i organismes públics i privats. , 

i) Rebre ajuts i subvencions, accés al mer
cat de capitals, mitjançant operacions de crè
dit o qualsevol modalitat de captació de 
recursos. 

j) Realització d'aquelles altres activitats 
que l'Ajuntament de Barcelona li pugui 
encarregar en l'àmbit de la promoció i reha
bilitació de I'Eixamp_le. 

k) Projectar i executar, per qualsevol dels 
sistemes previstos a al normativa vigent, ope
racions de sòl i edificació. 

I) Actuar com a beneficiari de totes les 
expropiacions necessàries per l'execució i rea
lització de l'objecte social que s'ha deter
minat. 

m) adquirir, per qualsevol títol , terrenys i 
edificacions. . 

n) Executar, per si o per tercers, obres d'ur
banització i d'edificacio, de parcel·lació del 
sòl, de remodelació i de rehabilitació urbana 
i de dotació de serveis urbans. 

o) Rebre encàrrecs d'estudis o de redacció 
i elaboració d'instruments urbanístics. 

p) Participar, d'acord a dret, en tot tipus 
d'organitzacions i societats. 
Article 3. 

L'objecte social ¡:::-odrà realitzar-se per la 
Societat, ja directament, ja indirectament, fins 
i tot mitjançant la titularitat d'accions o par
ticipacions en societats amb objecte idèntic, 
anàleg o semblant. 
Article 4. 

-La duració de la Societat serà de quinze 
anys, comptats a partir de la data de l'ator
gament de l'escriptura fundacional. 

-Un cop hagi expirat el termini de duració, 
revertiran a l'Ajuntament de Barcelona l'actiu 
i el passiu de la Societat i, en condicions nor
mals d'ús, totes les instal ·lacions, béns i mate
rial integrant del servei, sense que aquesta 
reversió produeixi cap Indemn ització per part 
de l'Ajuntament, sens perjudici de l que es d is
posa en els articles 37, 38, 39, 40 d'aquests 
Estatuts. 
Article S. 

La societat començarà les seves activitats 
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el dia de l'atorgament de l'escriptura fun
dacional. 
Article 6. 

-El domicili social s'estableix a Barcelona. 
La seu social estarà en el carrer València, 
número 307, 1 r, 2a. 

-La junta General podrà autoritzar els can
vis de seu social, però correspon a l'òrgan 
d'Administració, el trasllat del domicili dins 
del mateix terme municipal, aixr com la crea
ció, supressió o trasllat de sucursals, agències 
o delegacions, tant en territori nacional com 
estranger, que el desenvolupament de l'acti
vitat de l'empresa faci necessari o convenient. 
TiTOl li 
Capital social i accions 
Article 7. 

Es capital social es fixa en la suma de mil 
milions (1 .000.000.000) de pessetes, estant 
completament subscrit i desemborsat i dividit 
i representat per 100.000 accions ordinàries, 
nominatives, de deu mil (1 0.000) pessetes, de 
valor nominal cadascuna d'elles numerades 
correlativament de 1'1 al 1 00.000, ambdós 
inclosos, dividides en dues classes: 

a) Classe A. Composta de cinquanta-una 
mil (51.000) accions nominatives, totalment 

·subscrites i desemborsades per les Adminis
tracions Públiques participants, i numerades 
correlativament d'un a 51.000, ambdós inclo
sos. 

b) Classe B. Composta de quaranta-nou mil 
(49.000) accions nominatives, totalment subs
crites i desemborsades, de les quals seran teni
dors els accionistes representants del capital 
privat, nomerades correlativament del 51 .001 
all 00.000, ambdós inclosos. 
Article 8. 

Les accions estaran representades per títols, 
que podran ésser unitaris o múltiples. El títol 
de cada acció contindrà necessàriament les 
mencions assenyalades com a mínimes en la 
Llei, i en especial les limitacions a la seva 
transmissibilitat que s'estableixen en aquests 
Estatuts. 
Article 9. 

-L'acció concedeix al seu titular legítim 
la condició de soci, i implica per a aquest 
el ple i total acatament de tot allò disposat 
en els presents Estatuts i en els acords vàli
dament adoptats pels òrgans rectors de la 
Societat, al mateix temps que li faculta per 
l'exercici dels drets inherents a la seva con
dició, conforme a aquests Estatuts i a la Llei. 

-Així en els termes establerts en la Llei, 
i llevat en els casos previstos en la mateixa, 
l'accionista tindrà com a mínim i entre altres, 
els següents drets: 

a) Participar en el repartiment dels guanys 
socials. 

b) la preferent subscripció en l'emissió de 
noves accions, o, d'obligacions convertibles 
en accions, en el seu cas, en proporció a les 
que posseeixi. 

e) Assistir i votar a les juntes Generals amb 
un vot per a cada acció, i el d'impugnar els 
acords socials. 

d) El d'informació. 

Article 10. 
- Les accions de la Classe A, són intrans

feribles, a menys que siguin transmeses a altres 
Administracions Públ iques. 

-Els titulars d'accions de la classe A, tin
dran un dret de tempteig per a l'adquisició 
de les accions de la classe B. 

-Si les accions de la Classe B, fossin adqui
rides per titulars de la Classe A, les primeres 
serien objecte de conversió a la Classe A. 

-Amb aquesta finalitat, en tota transmissió 
d'accions de la Classe B, per actes intervivos 
a tftol onerós a favor d'estranys, s'observaran 
els requisits següents: 

• L'accionista que es proposi transmetre les 
seves accions o alguna d'elles, haurà de comu
nicar-ho per escrit, indicant la seva numera
ció, preu i comprador, amb indicació del ' 
domicili, als administradors, els quals en -· 
termini de deu dies naturals, hauran de comu
nicar-ho a tots i a cadascun dels altres accio
nistes de la Classe A en el seu domicili. Dins 
dels vint dies naturals següents a la data de 
comunicació als accionistes de la Classe A, 
aquests podran optar a l'adquisició de les 
accions, i si fossin diversos els que exercissin 
tal dret, es distribuirà entre ells a prorrateig 
de les accions que posseeixin. 

• Transcorregut l'esmentat termini, o en cas 
de no exercir-se el marital dret de tempteig, 
els accionistes de la Classe B, dins dels vint 
següents, tindran un dret preferent per a l'ad
quisició d'aquelles accions, i si fossin diversos 
els que exercitessin tal dret, es distribuirà entre 
ells a prorrateig de les accions que posseeixin. 

• Transcorregut aquest últim termini, o en 
cas de no exericir-se els referits drets, la Socie
tat podrà optar, dins d'un nou termini de deu 
dies naturals, a comptar des de l'extinció d~ 
l'anterior, entre permetre la transmissió pro
jectada o adquirir les accions per a sí mateixa, 
en la forma legalment permesa. 

• Finalitzat aquest darrer termini, sense e 
els socis ni per la Societat s'hagi fet ús c. ... 
dret de preferent adquisició, l'accionista que
darà lliure per a transmetre les seves accions 
a la persona i en les condicions que va comu
nicar als administradors, sempre que la trans
missió tingui lloc dins dels dos mesos següents 
a l'acabament de l'últim termini indicat. 

• Per a l'exercici d'aquest dret d'adquisició 
preferent, el preu de compra, en cas de dis
crepància, serà el que designin els auditors 
de la Societat, i si aquesta no estigués obligada 
a verificar els seus comptes, per l'auditor 
designat, a sol ·licitud de qualsevol de les parts, 
pel Registrador Mercantil del domicili social. 

-No estan subjectes a limitació les trans
missions que es realitzin a favor del cònjuge, 
ascendents o descendents del soci alienant. 

-La Societat no reconeixerà cap transmis
sió intervivos d'accions que no es subjecti a 
les normes establertes en aquest art icle, ja sigui 
voluntària, ja lit igiosa o per constrenyiment, 
observant en aquests dos darrers casos allò 
que determina l'article següent. 
Article 11. 

-El mateix dret d'adquisició preferent tin
drà lloc en el cas de transmissió mortis causa 
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de les accions o a Htol lucratiu o· gratuït. Els 
hereus o !legataris I, en el seu cas els donataris, 
comunicaran l'adquisició a l'òrgan d'adminis
tració, aplicant a partir d'aquest moment les 
regles de l'article anterior en quant a terminis 
d'exercici del dret; transcorreguts els esmen
tats terminis sense que els accionistes ni la 
Societat hagln manifestat el seu propòsit d'ad
quirir, es procedirà a l'oportuna inscripció de 
l_a transmissió en el Llibre Registre d'Accions. 

-Idèntic règim s'aplicarà en cas d'adqui
sició en procediment judicial, extrajudicial o 
administratiu d'execució, iniciant-se el còm
put dels terminis des del moment en què el 
millor pastor o adjudicatari comuniqui l'ad
quisció a l'òrgan d'administració. 

-En els supòsits del present article, per a 
rebutjar la insci'Jpció de la transmissió en ei 
llibre registre d'accions nominatives la Socie
tat haurà de presentar a l'oferent un o varis 
adquirents de les accions, que hauran de ser 
els a.ccionistes que hagin manifestat el seu pro
pòsit d'adquirir, o en el seu defecte, oferir-se 
a adquirir-les ella mateixa pel seu valor real 
en el moment en què es va sol-licitar la ins
cripció, entenent-se allò que determini l'au
ditor de comptes de la Societat i, si aquesta 
no estigués obligada a la verificació de comp
tes anuals, l'auditor que, a sol -licitud de qual
sevol interessat, nomeni el Registrador Mer
cantil del domicili social . 

-No s'aplicarà el present article a les 
adquisicions realitzades pel cònjuge, els 
ascendents o els descendents. 
Article 12. 

-les accions figuraran en un llibre registre 
que portarà la Societat, degudament legalitzat 
pel Registre Mercantil, en el qual s'inscriuran 
I~ successives transferències de les accions 
amb expressió del nom, cognoms, raó o deno
minació social, si és el cas, nacionalitat I domi
cili dels successius titulars, aixf com els drets 
reals I altres gravàmens sobre aquelles regu
. ment constituïts. 

-la Societat només considerarà accionista 
a qui es trobi inscrit en l'esmentat llibre. 

-Qualsevol accioniste que ho sol-liciti 
podrà examinar el llibre registre d'accions 
nominatives. 

-La Societat només podrà rectificar les ins
cripcions que consideri fa {ses o inexactes quan 
hagi notificat als interessats la seva intenció 
de procedir en tal sentit i aquests no hagin 
manifestat la seva oposició durant els trenta 
dies següents a l.a notificació. 
Article 13. 

tes accions són indivisibles. Els copropie
taris d'una acció responen solidàriament 
enfront a la Societat de quantes obligacions 
es derivin de la condició d'accionistes, i hau
ran de designar una sola persona que exerceixi 
en el seu nom els drets inherents a la seva 
condició de soci. la mateixa regla s'aplicarà 
als altres supòsits de contitularitat de dret sobre 
les accions. 
Article 14. 

En cas d'usdefruit .d'accions, la qualitat de 
soci resideix en el nu propietari, però l'usu
fructuari tindrà dret en tot cas als dividends 
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acòrdats per la Societat durant l'usdefruit. les 
altres relacions entre l'usufructuari i el nu pro
pietari i el restant contingut de l'usdefruit, res
pecte a la Societat, es regiran pel tftol cons
titutiu d'aquest dret, notifícat a la Societat, per 
a la seva inscripció en el llibre registre. Si no 
n'hi ha, es regirà l'usdefruit per allò establert 
en la llei de Societats Anònimes i en allò no 
previst en aquesta, per la llei civil aplicable. 
Article 15. 

En cas de penyora o embargament d'ac
cions s'observarà allò que disposa la llei de 
Societats Anònimes. 
Article 16. 

-El capital social podrà ser augmentat o 
disminuït una o varies vegades, d'acord amb 
els requisits que preveuen les lleis de Règim 
Local i Especial de Barcelona, i els seus Regla
ments, això com la Llei de Societats Anònimes. 

-En cap cas la quota participativa de les 
Administracions Públiques no serà inferior al 
cinquanta-un per cent (51 %) del capital 
social. 
TfTOLIII 
Òrgans de la Societat 
Article 17. 

Els òrgans de la Societat són la junta Gene
ral d'Accionistes, el Consell d'Administració 
i la Comissió Executiva. 
De la junta General d'accionistes 
Article 18. 

Els accionistes, constituïts en junta General 
degudament convocada, decidiran per majo
ria els assumptes propis de la competència 
de la Junta. Tots els socis, fíns i tot els dissidents 
i e ls absents a la reunió, queden sotmesos als 
acords de la Junta General. Queden exclosos 
els drets de separació i impugnació establerts 
en la Llei. 
Article 19. 

Lés juntes Generals podran ser ordinàries, 
i hauran de ser convocades pels administra
dors. Junta Ordinària és la que ha de reunir-se 
durant els sis primêrs mesos de cada exercici, 
per censurar la gestió social, aprovar, si s'es
cau, els comptes de l'exercici anterior i resol
dre sobre l'aplicació del resultat. Junta extraor
dinària és qualsevol altre que no sigui l'or
dinària anual. 
Article 20. 

La Junta General, ordinària o extraordinària, 
quedarà vàlídament constituïda, en primera 
convocatòria, quan els accionistes presents o 
representats, posseeixin al menys la quarta 
part del capital subscrit amb dret a vot. En 
segona convocatòria, serà vàlida la reunió de 
la junta qualsevol que sigui el capital con
current. 
Article 21. 

-No obstant el que es disposa en l'article 
anterior, perquè la Junta pugui acordar vàli
dament l'emissió d'obligacions, l'augment o 
disminució del capital social, la transformació, 
fusió o escissió de la Societat o qualsevol altre 
modificació estatutària, haurà de concórrer a 
la mateixa, en prímera convocatòria, la meit.at 
del capital subscrit amb dret a vot. En segona 

convocatòria, n'hi haurà prou amb la repre
sentació de la quarta part del capital subscrit 
amb dret a vot. 

-Malgrat tot, quan concorrin accionistes 
que representin menys del cinquanta Per cent 
del capital subscrit, amb dret a vot, els acords 
socials als quals es refereix aquest article 
només podran adoptar-se amb el vot favorable 
de les dues terceres parts del capital present 
o representant en la Junta. 
Article 22. 

-Tota )unta general haurà de ser convo
cada mitjançant anunci publicat en el Butlletf 
Oficial del Registre Mercantil i en un dels dia
ris de major circulació a la provfncia, almenys 
quinze dies abans de la data fixada per a la 
seva celebració, excepte els casos de fusió I 
escissió en què l'avançament haurà de ser d'un 
mes com a mfnlm. · 

-l'anunci e.xpressarà la data de la reunió 
en primera convocatòria i l'ordre del dia. 
Podrà tambié fer-se constar la data, si s'escau, 
de la segona convocatòria, almenys 24 hores 
després de la primera. En tot cas es farà esment 
del dret de qualsevol accionista a obtenir de 
la Societat, de forma immediata I gratuïta els 
documents que han de ser sotmesos a la seva 
aprovació i si s'escau l' informe dels auditors 
de comptes. 

-No obstant, la )unta s'entendrà convo
cada i quedarà vàlidament constituïda per a 
tractar qualsevol assumpte, sempre que estigui 
present tot el capital desemborsat i els assis
tents acceptin per unanimitat la celebració de 
la junta. 
Article 23. 

Podran assistir a Ja Junta, en tot cas, els 
titulars d'accions que les tinguessin inscrites 
en el llibre registre d'accions, amb cinc dies 
d'antelació a aquell en què hagi de celebrar-se 
la junta, i els titulars d'accions que acreditin 
mitjançant documents públic, la seva regular 
adquisició de qui en el llibre registre aparegui 
com a titular. Amb l'esmentada acreditació 
s'entendrà sol-licitada als administradors la 
inscripció en el llibre registre. 
Article 24. 

-Tot accionista que tingui dret d'assistèn
cia podrà fer-se representar en la Junta per 
una altra persona. La representació haurà de 
conferir-se per escrit i amb caràcter especial 
per a cada junta, en els termes i amb l'abast 
establert en la llei de Societat.s Anònimes. 

-Aquest darrer requisit no serà necessari 
quan el representant sigui cònjuge, ascendent 
o descendent del representant; ni tampoc quan 
ostenti poder general conferit en escriptura 
pública amb facultats per a administrar tot el 
patrimoni que el representat tingués en territori 
nacional. 

-La representació és sempre revocable. 
L'assistència personal del representat a la Junta 
tindrà el valor de revocadó. 
Article 25. 

Els administradors podran convocar Junta 
extraordinària sempre que ho estimin conve
nient per als interessos socials. Aixr mateix, 
l'hauran de convocar quan la sol-l i citin, accio
nistes que representin el cinc per cent del capi-

-,' 
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tal social, expressant en la sol·licitud els 
assumptes a tractar. En aquest cas, la Junta 
haurà de ser convocada per a tenir lloc dintre 
dels trenta dies següents a la data de l'oportú 
requeriment notarial als administradors, els 
quals inclouran necessàriament en l'ordre del 
dia els asumptes que haguessin estat objecte 
de la sol·licitud. 
Article 26. 

-Actuaran de president i secretari en les 
juntes aquells que ocupin els esmentats 
càrrecs en el Consell d'Administració. Si no, 
els accionistes que escollisin els assistents a 
la reunió. 

-El President dirigirà les sessions, resoldrà 
els dubtes reglamentaris que es suscitin i podrà 
considerar suficientment tractat i debatut un 
asumpte una vegada esgotats dos torns a favor 
i dos en contra, i en aquest cas podrà donar 
perfinalitzat el debat i ordenar la votació. Aixf 
mateix té la facultat de limitar el temps que 
ha d'utilitzar els que prenguin i utilitzin la 
paraula. 
Article 27. 

Els acords de la Junta s'adoptaran per majo
ria, llevat els supòsits previstos en aquests esta
tuts i en la Llei en la qual requereixi, en el 
seu cas, majoria qualificada. Cada acció dóna 
dreta un vot. 
Article 28. 

-L'acta de la Junta podrà ser aprovada per 
la pròpia Junta a continuació de haver tingut 
lloc aquesta, i, si no, dintre el termini de quin
ze dies, pel president i dos interventors, un 
en representació de la majoria i l'altre per la 
minoria. 

-L'acta aprovada en qualsevol d'aquestes 
dues formes tindrà força executiva a partir de 
la data de la seva aprovació. 

-Les certificacions de les seves actes seran 
expedides i els acords s'elevaran a públics per 
les persones legitimades per això segons deter
minen aquests Estatuts i el Reglament del 
Registre Mercantil. 
De l'Administració 
Article 29. 

-La representació de la Societat en judici 
i fóra d'ell correspon al Consell d'Adminis
tració actuant col·legiadament. L'execució 
dels seus acords correspondrà a1 conseller o 
consellers que el propj Consell designi, i si 

-no n'hi hagués, al President, o a l'apoderat 
amb facultats per a executar i elevar a públics 
els acords socials. 

-L'òrgan d'administració, podrà fer i dur 
a terme tot el que estigui comprès dintre de 
l'objecte social aixf com exercitar quantes 
facultats no estiguin expressament reservades 
per la Llei o per aquests estatuts a la Junta 
General. A manera merament enunciativa, 
corresponen a l'òrgan d'administració les 
següents facultats i tot allò relacionat amb les 
mateixes àmpliament i sense cap limitació: 

a) Adquirir, disposar, alienar, gravar tota 
clase de béns mobles i immobles, i constituir, 
acceptar, modificar i extingir tota classe de 
drets personals i reals, fins i tot hipoteques. 

b) Dirigir l'orga.nització empresarial de la 
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Societat i els seus nogocis. 
e) Atorgar tota classe d'actes, contractes o 

negocis jurfdics, amb els pactes, clàusules I 
condicions que estimin oportú establir, tran· 
siglr i pactar arbitratges; prendre part en con· 
cursos i subhastes, fer propostes i acceptar 
adjudicacions. Adquirir, gravar i alienar per 
qualsevol tftol, i en general realitzar qualsevol 
operació sobre accions, obligacions o altres 
títols valors, aixf com realitzar actes dels quals 
resulti la participació en altres societats, bé 
concorrent a la seva constitució o subscrivint 
accions en augment de capital o altres emis
sions de trtols valors. 

d) Administrar béns mobles i immobles; fer 
declaracions d'edificació i plantació, limita
cions, fitacions, divisions materials, modifica
cions hipotecàries, concertar, modificar i 
extingir arrendaments, i qualsevulla altre ces
sions d'ús i gaudi. 

e) Girar, acceptar, endossar, intervenir i 
protestar lletres de canvi i altres documents 
de gir. 

f) Prendre diners en préstec o crèdit, reco
nèixer deutes i crèdits. 

g) Disposar, seguir, obrir i cancel·lar comp
tes i dipòsits de qualsevol tipus en Bancs. Ins
tituts i organismes oficials i altres entitats, fent 
tot allò que la legislació I la pràctica bancària 
permetin. Llogar i utilitzar caixes de seguretat. 

h) Nomenar i separar empleats i represen
tants, firmar contractes de treball, de transport 
i traspàs de loca ls de negoci; retirar i remetre 
gèneres, enviaments i girs. 

i) Compareixer davant tota mena de Jutjats 
i Tribunals de qualsevol jurisdicció i da\r,ant 
tota classe d'organismes públics, per qualsevol 
concepte, i en tota classe de judicis i pro
cediments inclús arbitratges; interposar recur-

~ sos, inclús de cassació, revisió o nul -llt.at, rati 
ficar escrits i desistir de les actuacions, ja 
directament o per mitjà d'advocats i procu
radors, als quals podrà conferir els oportuns 
poders. 

j) Atorgar i nrmar 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 lliuraments. 

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

I) Atorgar poders de totes classes, tant judi
cials com extrajudicials, i modificar o revocar 
els apoderaments conferits. 
Article 30. 

-Per a ser administrador no serà necessari 
ser accionista. 

-Seran nomenats per la Junta General pel 
termini de cinc anys. 

-El càrrec de Conseller, serà renunciable, 
revocable, podent ser indefinidament reelegits 
per perfodes d'igual duració. I no serà retribuït. 

-Seran d'aplicació les causes d ' incapacitat 
per al càrrec o prohibicions que preveu l'ar· 
ticle 124 de la Llei de Societats Anònimes aixf 
com les normes sobre incompatibilitat, per als 
Consellers representants de les Administra
cions Públiques. Així mateix, queda prohibit 
ocupar i si s'escau, exercir cà~recs en la Socie-

tat a les persones declarades incompatibles 
i aquelles que es trobin sotmeses en causa 
legal d'incapacitat o incompatibilitat, espe
cialment les d'alts càrrecs determinades per 
la Llei 12/1995, de 11 de maig, i altre que 
puguin establir-se en el futur. 
Article 31. 

-El Consell d'Administració estarà integrat 
per un mínim de 16 i un màxim de 30 mem
bres, el nomenament dels quals correspon a 
la Junta General. Si durant el termini per el 
qual foren nomenats es produïssin vacants, 
podrà el Consell designar entre els accionistes 
les persones que hagin d'ocupar-les fins la pri
mera Junta General. 

-Els Consellers que corresponguin a les 
Administracions Públiques participants, seran 
proposats per cada una en proporció al seu 
capital social, un 50 per 100 entre membres 
que les constitueixin i l'altre 50 per 100 entre 
els seus tècnics. En qualsevol cas les Admi• 
nistracions Públiques subjectaran el nombre 
de membres que participin en la Societat, a 
l'establert en les corresponents Lleis de Règim 
Local i els seus Reglaments. 

-Si es nomena administrador a una per
sona jurídica aquesta designarà una persona 
física com a representant seu per a l'exercici 
de les funcions pròpies del càrrec. 

-El Consell quedarà vàlidament constituït 
quan concorreixin a la reunió, presents o 
representats per altre conseller, la meita! més 
un del seus membres. 

La representació es conferirà mitjançant 
carta dirigida al president. Els acords s'adop
taran per majoria absoluta dels asistents, entre 
presents i representats, a la reunió, amb l'ex
cepció d'aquells supòsits en què la Llei exi
geixi un quòrum reforçat. 

-El Consell podrà designar una comissió 
executiva, però no podran ser objecte de dele
gació la rendició dels comptes, ni la presen
tació dels balanços a la )unta General, ni tam
poc les facultats que aquesta ha.gi atorgat al 
Consell, llevat que fos expressament autorit
zat. La Comissió Executiva estarà integrada pe _ 
un mínim de quatre Consellers i un màxim -
de nou i estarà presidida per un Vice-president 
del Consell. · 

-La delegació permanent d'algunes o totes 
les seves facultats legalment delegables en la 
comissió executiva o en un o diversos con
sellers delegats i la designació dels adminis
tradors que hagin d'ocupar aquests càrrecs, 
requerirà per a la seva val i desa el vot favorable 
de dos terços dels components del Consell, 
i no produiran efectes fins la seva inscripció 
en el Registre Mercantil. 

-La votació per escrit i sense sessió serà 
.vàlida si cap conseller s'hi oposa. Les discus
sions i acords del Consell es portaran a un 
llibre d'actes, que seran firmades pel president 
i secretari. En cas d'empat, decidirà el vot per
sonal del President. 

-El Consell es reunirà cada vegada que 
ho requerixi l'interès de la Societat, ho sol·li
citin dos dels seus membres, o bé ho acordi 
el President, o qui el substitueixi i correspon
gui convocar-lo, i com a mfnim bimensual-
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ment. 
-El Consell elegirà d'entre ~ls seus mem

bres un President i dos Vice-presidents. També 
designarà el Secretari, i si s'escau un Vice-se
cretari, que podran ser consellers o no ser-hó, 
sempre que aquests nomenaments no hagues
sin estat fets per la Junta al temps de l'elecció 
dels Conse.llers o ocupessin aquests càrrecs 
al temps de la reelecció. El Secretari, i si s'es
cau el Vice-secretari, fins i tot no Conseller, 
tindrà facultats per a certificar I elevar a 
públics acords socials. · 

-El President del Consell d'Administració 
serà considerat com a President de la Societat. 
~s l'òrgan executiu del Consell d'Administra
ció i amb aquest caràcter, i d'acord amb la 
Llei de Societats Anònimes, representarà la 
$ocietat en judici i fora de judici durà la firma 
social, podrà comparèixer sense necessitat de 
previ i especial poder davant tota classe de 
jutjats, tribunals, davant qualsevol Adminis
tració, ja sigui estatal, autonòmica, local, cor
poracions i altres ens públics, i davant tota 
classe de persones privades, ffsiques o jurr
diques. Podrà delegar les seves facultats i serà 

·substitun en cas d'absència, malalt ia o qual
sevol altra impossibilitat, pels Vicepresidents 
primer i segon, per aquest ordre. 
Article 32. 

-El Consell d'Administració podrà nome
nar un Gerent, el qual haurà de reunir les con
dicic~ns legals establertes. 

-El Consell d'Administració fixarà les atri
bucions que li siguin conferides, remuneració, 
termini i causes de cessament en les seves 
funcions i tot allò que sigui necessari per ator
gar, al seu favor, poders de representació de 
la Societat, amb les facultats necessàries pel 
seu acompliment i execució. 

-El Gerent podrà assistir a les reunions del 
Consell d'Administració per tal de ser infor

, mat, tindrà veu però no tindrà vot. 
ticle 33. 
-El Consell d'Administració p-odrà cons

tituir una o vàries comissions informatives amb 
funcions no vinculants per a la Societat ni pels 
seus òrgans, sino com a mitjans de facilitar 
la participació als ciutadants interessats per 
alguna de les activitats desenvolupades per 
la Societat, culturals, turiStiques, comercials, 
etc. 

-les Comissions Informatives que es 
puguin constituir seran presidides per un 
Vice-president de la Societat designat a l'e
fecte. 
TITOL IV 
L'eKercici social i dels comptes anuals 
Article 34. 

l'exercici social començarà el dia 1 de 
gener I acabarà el 31 de desembre de cada 
any, amb l'excepció del primer exercicí social 
que començarà el dia de l'atorgament de l'es
criptura de constitució i acabarà el dia 31 de 
desembre del mateix any. 
Article 35. 

-la Societat haurà de dur, de conformitat 
amb allò que disposa el Codi de Comerç, una 
comptabilitat ordenada, adequada a l'activitat 
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de la seva empresa, que pe(meti un seguiment 
cronològic de le5 operacions, aixf com l'e
laboració d'inventaris i balanços. Els llibres 
de comptabilitat seran legalitzats pel Registre 
Mercantil corresponent al lloc del domicili 
social. 

-Els administradors estan obligats a formar 
en el termini màxim de tres mesos a comptar 
del tancament de l'exercíci social, els comptes 
anuals, l' informe de gestió i la proposta d'a
plicació del resultat. Els comptes anuals com
prendran el balanç, el compte de pèrdues i 
guanys i la memòria. Aquests documents, que 
formen una unitat, hauran de ser redactats amb 
claredat i mostrar la imatge fidel del patrimoni, 
de la situació financera i dels resultats de la 
Societat, d'acord abm l'establert en la ~lei i 
en el Codi de Comerç i hauran d'estar firmats 
per tots els administradors. 
Article 36. 

Dintre del mes següent a l'aprovació de les 
comptes anuals, es presentaran, juntament 
amb l'oportuna certificació acreditativa de 
l'esmentada aprovació i aplicació del resultat, 
per al seu dipòsit en el Registre Mercantil en 
la forma que determina la llei. 
Article 37. 

-L'aplicació dels beneficis obtinguts en 
cada exercici, deduïts els Impostos, es farà d'a
cord amb la normativa aplicable i seguirà l'or
dre de prelació següent: 

a) Dotació per a reserva legal, i altres aten
cions legalment establertes. 

b) Aportació al fons de reserves per a l'a
mortització de les accions de la Classe B, 
representatives del capital privat. 

Els Hmits d'aquest fons de reserva el cons
titueix l' import pel qual s'hauran d'amortitzar 
les accions de la Classe B, d'acord amb el 
que es disposa a l'article 38 d'aquests estatuts. 

e) Distribució de dividends als accionistes. 
d) Constitució d'un fons de reserva volun

tària. 
-El pagament de dividends a compte, si 

s'escau, es subjectarà a la llei. 
Article 38. 

-Per l'amortització de les accions de la 
Classe B, es constituirà i dotarà anualment un 
fons especial de reserva. 

-l'amortització de fes accions de la Classe 
B, es durà a terme d'acord amb les bases 
següents: 

1. Termini d'amortització. El termini d'a
mortització es realitzarà en quatre anualitats 
i a partir del desè any de constituïda la Socie
tat, i a raó del 25 per 1 00 cada any. 

l'amortització es realitzarà a prorrateig d'a
cord amb el capital desemborsat pels repre
sentants del capital privat. 

2. Import de l'amortització. El capital privat 
que s'ha d'amortit.zar està integrat per les apor
tacions de capital realitzades, ja inicialment 
ja com a conseqilència de les possibles 
ampliacions efectuades, proporcionalment a 
la participació. A aquests efectesea valora "ó 
de les accions es farà en funció e 1ó del 
balanç i dels beneficis de.Ja..soci~ in 
últims anys. 

TITOL V 
Dissolució i liquidació 
Article 39. 

-la Societat es dissoldrà per qualsevol de 
les.causes previstes a la Llei de Societats Anò
nimes i en la legislació de Règim local. 

-Dissolta la Societat, s'obrirà un perfode 
de liquidació. S'exceptua del perfode deliqui
dació els supòsits de fusió o escissió total. 

- En cas de dissolució, la Junta General 
nomenarà als liquidadors, l'esmentat nome
nament podrà recaure en els Administradors, 
que amb el caràcter de liquidadors, en nombre 
sempre senar, practicaran la liquidació i divi
sió de conformitat amb els acords de la Junta 
General i a les disposicions vigents, i si es 
donés el cas que el nombre de Administradors 
o Consellers fos parell, la Junta designarà per 
majoria a una altre persona més, com a liqui
dador, amb la finalitat de que el número sigui 
senar. 
Article 40. 

-la liquidació haurà de preveure què, un 
cop satisfets tots els creditors, consignat l'im
port dels seus crèdits con:ra la Societat, i asse
gurats competentment' els no venÇuts, i amor
titzades les accions de la Classe B, la resta 
de patrimoni c!e la Societat, amb el seu passiu, 
reverteixi a les entitats públiques participants. 
Disposició addicional 

Les obres de titularitat de l'Ajuntament de 
Barcelona, finançades exclusivament per ell 
o amb subvencions d 'altres entitats públiques 
o privades i destinades a l'ús general no seran 
activades per la societat com a pròpies, sinó 
com en curs per compte de ' l'Ajuntament, · 
donant-se immediatàment de baixa en el 
moment de la seva finalització i simultània 
recepció per part d'aquest. 

Si en el moment de dissoldre's la Societat, 
alguna d'aquestes actuacions estiguessin ina
cabades, seran igualment lliurades a l'Ajun
tament, tenint el compte el seu estat d'exe
cució, abans d'Iniciar-se el procés de liqui
dació. 

Barcelon~, 5 de març de 1997. 
La Secretària general accidental, Irene 

Pagès Perarnau. 

Barcelona 

ANUNCI 

0297011980 
--fo 

Finalitzat el contracte de construcció del 
tancat en els pous de Moncada, adjudicat a 
la societat Auxiliar de Canalizaciones,. S.A., 
es fa públic als efectes de cancel-lacíó de la 
garantia definitiva i en compliment d'allò que 
disposa l'article 88 del Reglament de Contrac
tació de les C6rporacions locals, per a què 
en el termini de quinze dies puguin presentar 
reclamacions els qui creguin que tenen algun 
dret exigible a l'esmentat contractista, per raó 
del contracte garantitzat . 




