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NÚMERO MIL SET-CENTS VINT-I-SET ----------------- -ELEVACIÓ A PÚBLIC D'ACORDS SOCIALS: MODIFICACIÓ
D'OBJECTE

SOCIAL

(I

POSTERIOR

REFOSA

D'ESTATUTS

SOCIALS) .-

A Matará,

el dia dotze de desembre de dos mil

dinou. ------- --------- ----------- ----- --- ----- ---Davant

meu,

GOZMAN

CLAVEL

JORDA,

Notari

de

l 1 Il ·lustre Col·legi de Catalunya, amb residencia a
l a ciutat de Matará,

designat en virtut de torn de

repartiment notarial,
COMPAREIX: -- --------- - --- ---------- -------- ----

El senyor JOAN BUCH CERDA, major d'edat,
advocat,

.

veí

de

carrer Argentona,

08302-Matará,
número 61,

amb

2n la,

i

casat,

domicili
amb D.N.I.

al
i

N.I.F. número 38.759.976-P. ------ - - - - ------ -- - - ---

INTERVÉ: ---------------------------------------

En nom i

representaciá,

en la seva qualitat de

Secretari no Conseller del Consell d'Administraciá,
de la Companyia Mercantil de nacionalitat espanyola
anomenada

"AIGÜES

DE

MATARO,

S .A."

(en

acrónim,
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pararnetres sanitaris o rnediarnbientals. --------- - -Així rnateix, i d'acord arnb la deguda previsió de
les

necessitats,

projectar,

tindra

executar

per

conservar

i

instal · lacions

necessaries

prestació dels

esrnentats

les

a ctivitats

d' a ss e s so rament

objecte

per

a

planificar,
obres

les

l'establirnent

serveis públics,

tecniques

i

i

l

tarnbé

cornercials

estudis en les materies que

l

l

són

el s eu objecte social.
La s oc ietat,
obj e ctius,

per a

podrá

1' assolirnent dels anteriors

utilitzar

ge s tió adrnesos en dret,
rnitj a

de

la

creació

tots

els

rnitjans

de

ja sigui directarnent o per
o

participació

en

altres

entitats." - --- --- --- - - - ------ - ------------------ -Va ésser constituida, per ternps indefinit i sota

·-

la

denorninació

S.A.",

de

rnitjan~ant

"AGUAS

28

de

autoritzada

mar~

pel

ARGENTONA

A MATARÓ,

escriptura autoritzada pel senyor

Josep Maria Monfort,
dia

DE

de

Notari que fou de Mataró,

1922.

el

Modificada per una altra

senyor

Rafael

3

Bonete

Bertolín,
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El seu nomenament per al carrec de Secretari no
Conseller

del

Societat,

Consell

per

d'Administració

temps

indefinit,

de

així

la
com

l'acceptació del carrec,

resulten d'una escriptura

autoritzada

Rafael

Notari
19 921
de

pel

que

fou

senyor
de

Matará,

el

número 17 03 de protocol,

la

qual

Mercantil

m'exhibeix,

de

Barcelona,

Bonete
dia

10

Bertolín,
de

juny de

la copia autentica

INSCRITA

en

al

4.258,

volum

el

Registre
foli

6,

full número B-2.441, inscripció 42a. -------------Esta
virtut

especialment
dels

acords

facultat,

a

més

que per la present

a

més,

en

s' eleven a

públics. -- --------- ------ - --- - -- --- --------------Manifesta el senyor JOAN BUCH CERDA que es troba
en

l'exercici

facul tats
limi tades,
se va

no
l

del

li

han

carrec,

revocades,

les

seves
ni

que no ha variat la capaci tat de

la

les

estat

que

suspeses

representada,

sufi c ients

se u

essent,
facultats

al

me u

j udici,

representatives

acredit a des per a aquest atorgament. --- ---- - --- - - -

5
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d' Administració de la Companyia "AIGÜES DE MATARO,
S.A.", en sessió celebrada el dia dinou de setembre
de dos mil dinou, i es refereixen especialment a: -Propasar a la Junta General la modificació de
l'article 2n dels Estatuts socials; --- ---------- - -Propasar

a

la

Junta

General

modifi c ació de 1' article 2n dels

que

l'anterior

Estatuts socials

s' inclogui -un cop aprovada per la Junta Generalen

els

Estatuts

escriptura
Mancho,
20 1 8,

vigents

autoritzada

Notari

número

de

149

pel

Mataró,
de

(elevats
senyor
el

protocol),

dia

a

Miguel
de

31

amb

públic

en

Benet

gener

redactat

de

dels

Esta t uts; ------------- - - -- - ------------ -- - --------Exe c ució d'acords socials. ----- - --------- ----Els

esmentats

acords

es

donen

per

aquí

repr o duits per a evitar reiteracions innecessaries.

1
1

SEGON.- Que eleva a públics els acords socials
continguts
propi

en

la

compareixent

certificació
senyor

JOAN

que,

expedida

BUCH CERDA,

en

pel
la

seva qualitat de Secretari no Conseller del Consell

7
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d'obtenir la inscripció d'aquest instrument públic
en el Registre Mercantil pertinent. --- ---- -------A aquests efectes, es considera com a presentant
del dit títol per designació del compareixent, a la
propia

y

Notaria,

notificacions

el

fixa

com

següent:

a

domicili

senyor

GUZMAN

per

a

CLAVEL

JORDA; carrer La Riera, número 92-96, 1r, de 08301Mataró (Barcelona). ----- -------------------------El compareixent accepta que,
reme ti

a

protocol,

la

Notaria

la

diligencia

addicionalment,

que di

y

incorporada

justificativa

de

es
al
la

presentació i pagament de l'impost (si es merités).
QUART.- El compareixent, segons intervé, accepta
aquesta escriptura. --------------------- ---------De conformitat amb el que s'estableix a la Llei
Orgánica 15/1999,

de 13 de desembre,

de Dades de Carácter Personal,
de desenvolupament

i

i

de Protecció

la seva normativa

el Reglament General Europeu

RGPD 2016/679 (UE) el compareixent queda informat i
accepta

la

incorporació

de

9

les

seves

dades

als
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el Registre Mercantil en el termini determinat per
la Llei. - - -- ------------------------- - -----------Llegeixo

aquesta

escriptura

al

compareixent,

advertint-lo del dret que l'assisteix a fer-ho ell
mateix,

del

conforme,

qual

no

en

fa

ús,

trobant-la

1

dóna el seu consentiment al contingut de

la mateixa, es ratifica i signa amb mi. ------- ---I jo, e l

Notari, del present document,

redactat

en sis f o lis de paper timbrat d'ús exclusiu per a
documents notarials,

números el del present i

els

cinc posteriors en ordre correlatiu, en dono fe.-Hi ha la firma del compareixent. Signat,
i

rubricat: GUZMAN CLAVEL I JORDA.

firmat

Hi ha el segell

de la notaria. ---- ------------ ------ - ------------DILIGENCIA

DE

TRAMITACIÓ

DE

PRESENTACIÓ

A

REGISTRES. ------------------- - - ----- - - -----------Referida
VINT-I-SET

a
del

l'escriptura
meu

número

protocol,

MIL

SET-CENTS

autoritzada

el

dia

DOTZE DE DESEMBRE DE DOS MIL DINOU. ------ ---- - ---A Mat a r ó ,

el

DIVUIT

DE

11

DESEMBRE

DE

DOS

MIL
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21 de la LLei 5/2007. ------------ ------ ----- - -- - -Que el dia divuit de desembre de dos mil dinou,
s'han dipositat els fons necessaris per al cost de
la publicació en el BORME,
el document
tancament

i

s'uneix a la present

justificatiu als efectes d' enervar el

registral

(art.

122

del

Real

Decreto

828/1995). - --------------------- ------- ------- ---A Matar ó , el dinou de desembre de dos mil dinou,
EN

DONO

FE,

diligencia,

a ixí

com

del

contingut

estesa en dos folis

d'aquesta

de paper exclusiu

notarial, números el present i el EV2694030. -- ---Signat,

firmat

i

rubricat:

GUZMAN

CLAVEL

I

JORDA. Hi ha el segell de la notaria. ----- ----- --DILIGENCIA relativa a l'escriptura de data DOTZE
DE DESEMBRE DE DOS MIL DINOU,

número MIL SET-CENTS

VINT-I-SET de protocol.
A Mataró, el dia vint de febrer de dos mil vint,
davant meu,

el Notari autori tzant de 1' escriptura

precedent, COMPAREIX: -------- --------- -----------El

senyor

JOAN

BUCH

CERDA,

13

les

circumstancies
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Hi ha la firma del compareixent. Signat,
1

firmat

rubricat: GUZMAN CLAVEL I JORDA. Hi ha el segell

de la notaria. -- --- ----- ------- --------- ---------DILIGENCIA

DE

TRAMITACIÓ

DE

PRESENTACIÓ

DE

DILIGENCIA A REGISTRES. -- ----------------- ------- A Matará,
Jo,

GUZMAN

Col.legi
Matará,

a vint-i-u de febrer de dos mil vint.
CLAVEL

Notarial

JORDA,

de

Notari

Catalunya,

de

amb

1' Il.lustre
residencia

a

FAIG CONSTAR que he procedit a efectuar la

comunicaciá
present

I

de

la

diligencia

escriptura

en

la

data

que

afecta

que

a

resulta

la
del

justificant que he impres i incorporo.
Del
dos

contingut

folis

de

d' aquesta

pape r

diligencia,

exclusiu notarial,

estesa

en

números

el

·.
present i el FB1 26643 3, jo, el Notari, EN DONO FE.
Signat,

firmat

i

rubricat:

GUZMAN

CLAVEL

I

JORDA. Hi ha el segell de la notaria. ---- ------- -DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓ REGISTRAL FEFAENT D'
INSCRIPC IÓ . -- - ---------- ------- - ------- --------- -Referida

a

l'e sc riptur a

15

númer o

MIL

SET-CENTS
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Aigües de Matará
C/Pitagores, 1-7.08304 Mataró ··Tel. 93 741 61 oo · Fax 93 741 61 01
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,

..•.
JOAN BUCH

1

CERDA, en la seva condició de secretari nó conseller del Consell d' Administracíó

d'AIGÜES DE MATARÓ, SA, amb seu social al carrer de Pitagores, 1-7 de Matará, i NIF A-08007270

CERTIFICA:
Que en llibre d'actes de Consell d'Administraciá de la societat Aigües de Matará, SA, hi figura la
del 19 de setembre de 2019, amb el següent contingut bastant:

"ldentificació de la sessió
Data:
Horari:
U oc:

19 de setembre de 2019
de 19:00 h a 22:00 h
Domicili social d'Aigües de Matará, correr Pitagores 1-7

Assistents:

• Manuel Mas Estelo, president, amb un vot ponderat de 13 unitats
Jooqui' Comprubí Caboné, conseller, amb un vot ponderat de 8 unitats.
Isabel N!Tartfnez Cid, canse/lera, amb un vot ponderat de 2 unitats.
~Maria f ngels Novas López, canse/lera, amb un vot ponderat de 2 unitots.
¡Corlos•Aguilar Moreno, conselfer, amb un vot ponderat de 2 unitats
Joan Buch Cerda, Secretari no conseller
Antoni Uix Güe/1, director gerent de la Societat
També assisteix:
p Canal Codina, representant de I'Ajuntament de Matará.

Z

Desenvolupament de la sessió

Ates que l'esmentat Canse// ha estat degudoment convocat i resultant que, amb els
assistents, s'assoleix el quórum necessari per a la seva constitució, es declara oberta la
sessió, sota la presidencia del senyor Manuel Mas Estela i es passa a /'examen deis punts
de l'ordre del dio .

.. ./. ..
7. Proposta a la Junta General de la modificació de l'article 2n deis estatuts socials.

El senyor Mas informa que el tema es tracto de propasar a la Junta d'accionistes introduir,
com o objecte social en els Estatuts el del manteniment de les fonts ornomentals que
I'Ajuntament va traspassar a aquesta companyia i que entenem que no esta previst coma
activitat de la societat.
El conseller senyor Camprubí pregunta si és necessari modificar els Estatuts o n'hi hauria
prou en estar previst en un acord more omb el propi Ajuntament, responent el senyor Uix
que creu que si que és necessari per tal d'evitar possibles problemes i tenir /egalment

A1gi.Je~ de Mataró SA, soci e tal munic.:1pal lllScrita en el Registre MercJntil de Oa r celona en el full nUm.

11. 762, (oli

181, vol u m

167 del Uibre de Socíetats- CIF: A -08007270
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Aigües de Matará

Així mateix, i d'acord amb la degudo previsió de les necessitats, tindra per objecte
planificar, projectar, executar i conservar les obres i instaf.lacions necessaries per
a l'establiment i prestació deis esmentats serveis públics, i també les activitats
tecniques i comercials d'assessorament i estudis en les materies que són el seu
objecte social.
La societat, per a l'assoliment deis anteriors objectius, podra utilitzar tots els
mitjans de gestió admesos en dret, ja sigui directament o per mitja de la creació o
participació en altres entitats."
SEGON. Propasar a la Junta General que /'anterior modificació de l'article 2n, s'inclogui,
un cap aprovada per la Junta General, en els estatuts vigents, que foren elevats a
escriptura pública pe/ Notari de Matará, Miguel Benet Mancho, amb data 31/01/2018 i
número de protoco/149, i que quedaran amb el següent redactat:
"PR EA MB UL

1

La proliferaciá de disposicions legis/atives en materia de Regim Local, Llei 7/1985,
Text Refós Decret 781/1986, L/ei 8/1987 Municipal i de Regim Local de Catalunya,
L/ei 39/1988 d'Hisendes Loca/s promulgades en els darrers anys; la recent Llei
19/1989 de Reforma i adaptaciá de la Legislaciá Mercantil a les Directives de la
Comunidad Economica Europea en materia de Sociedades, de clara repercussió
sobre /'organitzaciá i el funcionament de les Societats Privades Municipals, així
com les nombrases modificacions estatuaries que s'han dut a terme des de 1953
fins ara, Jan aconsel/able una revisiá deis Estatuts de la nostra Societat "AIGÜES
DE MATARO, S.A.", per tal de dotar-la d'un text refás totalment actualitzat i
adaptat a les reformes legislatives més amunt esmentades.
ESTATUTS
de la Societat Privada Municipal "AIGÜES DE MATARO, S.A."

T/TOL 1- 0/SPOSIC/ONS GENERALS

"
\

Article 1r.-Naturalesa i denominaciá de la Societat.
La present Societat denominada AIGÜES DE MATARÓ, S.A. és una Societat Privada
Municipal que d'acord amb els artic/es 249.2 i 255 del Text refás de ia Llei
municipal i de regim local, aprovat pe/ Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
adopta la forma de societat anónima i ens de gestiá directa de I'Ajuntament de
Matará, i estora subjecte a la 1/ei de Societats Anonimes, la 1/ei de Regim Local,
altra legis/aciá aplicable i els presents Estatuts.
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~

El domici/i social

1,

l¡'.'.

11~

1

· ~

t.!Vt'·l

-

.

radic::-af.:_<prrer_~de Pitiigores, número 1-7, de Mataró. El Conse/1

d'Administració sera l'iirgan competent per acordar la creació, la supressió o el
trasllat de les sucursals.
Article Se.- Capital Social.

El capital social és de 10.500.000 € (deu milions, cinc-cents mil d'euras), totalment
desemborsat. Esta representat per mil cinquanta accions en títols nominatius de
deu mil euros de valor nominal cadascuna, numertades de 1'1 al 1050 i que
pertanyen a I'Ajuntament de Mataró."

·~

Article 6e.- Accions.

Tates les accions gaudiran d'iguals drets, se ron signades amb la firma autógrafa o
estampillada de dos consellers. Es tallaran de /libres talonaris i contindran els
requisits legals.
TITOL JI- ORGANITZAC/0 1 FUNCIONAMENT
Article 7e.- Direcció i Administració.

La direcció i administració de la Societat estora a corree deis següents organs:
1. La Junta General.

2. El Consell d'Administració.
3. La Gerencia.
CAPITOL 1- LA JUNTA GENERAL
Article

Be.- La Junta General.

La Junta General esta compasada pe/ Pie de I'Ajuntament de Mataró, que sera
l'organ Suprem de la Societat i assumira sense cap limitació la direcció i
representació de la Companyia.
Seran President i Secretari de les Juntes Generals, /'Alcalde de Mataró

el

Secretari de la Corporació, respectivament.
Les Juntes Generals podran ser Ordinaries i Extraordinaries i seran convocades pe/
seu President, quan ha demani la quarta part, a/menys, del nombre legal de
membres de la Corporació o el Consell d'Administració de la Companyia.
La Junta General es reunira obligatoriament i amb caracter Ordinari, un cap a
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Els consellers seran designa ts . lli~(~me~t per la Junta General, d'acord amb
l'establert en l'article 221 del Reglament d'obres, activitats i serveis deis ens
loca/s, d'entre persones professionalment qualificades i per períodes no inferiors
a dos anys ni superiors a cinc, sense perjudici del que disposa el paragraf 11 de
/'article 70 del Reglament d'Organització Municipal. Els consellers que siguin
membres electes de I'Ajuntament seran renovats al perdre el seu corree.
Les vacants que es produeixin en el Conse/1 durant el termini del seu exercici es
cobriran per acord del Conse/1 fins que tingui /loe la Junta i acordi els
nomenaments que estimi procedents. Els consellers designats per ocupar les
vacants produfdes en el si del Consell cessaran quan e/s hagués correspost de
sortir als consellers a qui hagin substituit.
\

1

1

Article 11e.- Funcionament del Canse// d'Administració.

1) El Conse/1 d'Administració es reunira sempre que el convoqui el President o ha
sol.liciti la quarta part, almenys, deis Consellers, i no es podra demorar la
celebració del Cansell, en aquest segon suposit, més de quinze dies des que
hagués estat. El Consell d'Administració quedara validament constiturt quan
concorrin a la reunió, presents o representats, la meitat més un deis seus
components. La representació s'haura de consignar per escrit i haura de recaure
necessariament en un Conseller que assisteixi a la sessió.
2} El Consel/ podra elegir d'entre els seus membres un vice-president, així com
també delegar en un o més Consellers total o parcialment les seves atribucions,
fixant en cada cas les condicions de tal delegació, de conformitat amb el que
s'estab/eix en e/s presents estatuts.
3} Els acords s'adoptaran per majaría absoluta deis vots deis consellers
concurrents a la sessió. Aquesta majaría absoluta s'obtindra després de sumar els
vots que, de forma panderada, hagi atribuit la Junta General en el seu
nomenament a cada membre del Consell d'Administració, en funció de la
representativitat que tingui a la Junta General el grup polític que representi.
L'atribució del vot ponderat que correspongui a cada conseller ha uro de ser
inscrita juntament amb el seu nomenament el Registre Mercantil. El President
decidira amb vot de qualitat en cas d'empat.
L'adopció deis acords per escrit i sense sessió, sera valida quan cap conseller
s'oposi a aquest procediment.
Seran valids els acords del Consell d'Administració adoptats per videoconferencia
o per conferencia telefónica múltiple sempre que cap deis consellers s'oposi a
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mercantils, administratius, i de qua/sevol altra natura/esa, sense cap limitació, i
sol·licitar la seva inscripció i presa de raó en els Registres i Oficines competents.
f) Sol·licitar, obtenir, adquirir, cedir i explotar concessions, patents i /licencies.
g) Reclamar, percebre i cobrar tot al/o que per qua/sevol concepte o causa es
degui o hagi de percebre la Societat.
h} Lliurar, acceptar, endossar, negociar, transmetre, avalar, intervenir i protestar
1/etres de can vi i tata classe de documents de gir i credit.
i) Disposar el necessari per a l'emissió d'obligacions d'acord amb el que hagués
acordat la Junta i el que disposa la 1/ei.
j) Establir les directrius d'administració i comptabilitat de la Societat; acordar
l'establiment, reforma o suspensió de centres de trebo// de la Societat en els /loes
que tingui per convenient; presentar anua/ment a la Junta General e/s Comptes,
Anuals i en el seu cas, /'informe de gestió, proposant 1/urs acords, entre el/s la
distribució de beneficis, i executar e/s que s'haguessin adoptat.

1

k) Acordar al/o que jutgi convenient sobre /'exercici deis drets que a la Societat
corresponguin davant deis jutjats i Tribunals, ordinaris i especia/s, i davant de les
Oficines, Autoritats, i Corporacions de I'Estat, Província i Municipi o d'altres
Corporacions, Jurats, Juntes, Autoritats i Funcionaris de qua/sevol grau i
jurisdicció, així com a la interposició de revisió davant del Tribunal Suprem;
absoldre posicions en tata c/asse de judicis, nomenant representants, procuradors
i 1/etrats que, a tals efectes, portin la representació i defensa de la Societat,
conferint-/os-hi, en la forma pertinent, les autoritzacions oportunes, fins i tot per
tal d'avenir-se i desistir en conciliacions, recursos i actuacions, en qua/sevol estat
del procediment, per demanar la suspensió d'aquest i pera tot el que ca/gués, fins
i tot transigint qüestions judicia/s o extrajudicia/s, i sotmetent la seva decisió a
/'arbitratge de dret o equitat i abso/ent posicions en tata classe de judicis.
/) Disposar deis fóns i béns socials i reclamar-los, percebre 'ls i cobrar-/os, tant de
particulars com de la Hisenda Pública d'altres oficines públiques de I'Estat,
Província o Municipi o d'altres qualsevol, constituint, retirant o cancel·lant
diposits a la Caixa General, percebent devo/ucions d'ingressos indegudament
retinguts per I'Administració Pública; constituir comptes corrents bancaris, bé en
metol·lic, credits i valors, i retirar metaJ.Iic o va/ors d'aquests 1~ en general,
realitzar tata classe d'operacions bancories amb entitats nacionals i estrangeres,
fíns i tot amb el Banc d'Espanya i les seves sucursa/s.
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Artic/e 15e.- Director-Gerent.

,·...

El Consel/ d'Administració designara un· Director-Gerent, nomenament que haura
de recaure en un titulat especialment capacitat.
Correspondra al Director-Gerent executar els acords del Consel/ d'Administració i
els octes de gestió; a tal efecte, el Director-Gerent exercira la direcció de tots e/s
serveis tecnics i administratius amb independencia de les funcions que Ji faculti el
Consell d'Administració.
El Consell d'Administració, en designar la persona que vagi a ocupar el corree,
estab/ira mitjanr;:ant contracte les condicions en que hagi d'exercir-lo.
Artic/e 16e.- Competencies del Director-Gerent.

Sera de competencia del Director-Gerent:
a) Dictar les disposicions de regim interior precises per al funcionament de
/'empresa; organitzar i dirigir e/s serveis.

1

b} Propasar al Conse/1 d'Administració el nomenament o suspensió, i les
retribucions de tot el personal de /'empresa i resoldre en /'esfera empresarial tot
alió sobre aquest en el referent a drets, obligacions, ordenació del treba/1,
procediment disciplinari, etc.
e) Ordenar e/s pagaments i autoritzar els cobraments de tata c/asse d'entitats
públiques o privades, així com e/s documents bancaris.
d} Signar la correspondencia, rebuts, 1/iuraments, factures
documents ca/guin pe/ desenvolupament de la seva funció.

en general quants

e) La concessíó a/s usuaris sol·licitants de /'alta o baixa en el subministrament de
l'aigua, així com la seva suspensió per manca de pagament o incompliment deis
pactes establerts.
f) Assistir amb veu, pero sense vot, a les reunions del Conse/1 d'Administracíó, per
tal d'informar deis assumptes que es tracti, i presentar quants informes o
propostes estimi oportú amb re/oció a les activitats de la Societat.
g) Quantes facultats el Conse/1 d'Administració especia/ment li confereixi.
TITOL 111- BALANt; 1 DISTR/BUC/0 DE BENEF/C/5
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Es considera formant part deis presents Estatuts, tota disposició legal dictada o
que es dicti respecte a incompatibilitats o que de qualsevol manera pugui afectar
a

aquesta

Societat,

i

molt

concretament

les

causes

d'incompatibilitat

assenyalades en la Llei 25/1983 de 26 de desembre."
TERCER. Facultar al secretari del Conse/1 d'Administració i al gerent de la Societat, per tal
que, indistintament, puguin elevar a públic el present acord.
Posada a votació /'anterior proposta, es aprovada per unanimitat de tots els consel/ers
assistents .
.. ./ ...

Que en acaba la sessió, se suspengué temporalment amb la finalitat que el secretari, Sr.
Joan Buch redacti els acords de /'acta, la qua/ es //egida en presencia de tots els assistents

i és aprovada per unanimitat."
1, perque així consti als efectes que calgui, signo aquest certificat, amb el vistiplau del president

~~1-~Consell

d'Administració, Sr. Manuel Mas i Estela .

,1M~taró, 11 de novembre de 2019

Vistiplau
El president,

~ if\/\M'

/
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ELIZABET RUIZ MORENO (PSC-CP)
MQ LUISA MERCHÁN C/ENFUEGOS (PSC-CP}
CRISTINA SANCHO RODRfGUEZ (Cs)
JOAQUIM CAMPRUBÍ 1 CABANÉ (ERC-MES-AM)
CARLES PORTA 1 TORRES (ERC-MES-AM)
Assisteix com a secretari general, el que ho és de la Corporació, Manuel Monfort Pastor,
que dóha fe de /'acte.
Amb l'assistfmcia de 21 deis 27 que compasen el Pie de I'Ajuntament, constitueixen el
quórum suficient per constituir la Junta General extraordinaria d'Aigües de Matará SA.
Previament ha estat 1/iurada persona/ment la convocatoria amb I'Ordre del día o tots e/s
membres, amb /'ante/oció preceptiva que regula l'artic/e 95.1 .b de la Llei 8/1987 de Regim
Local de Catalunya.
Ordre del Dia:
1) Modificació de l'article 2n deis Estatuts de la Societat
2} Refosa deis Estatuts de la Societat

3} Nomenament de dos interventors d'Acta .
Desenvolupament de la sessió
David Bote Paz, alcalde i president de la Junta General de la Companyia d'Aigües de
Matará, SA, dóna comen~ament a la sessió i tot seguit passa a tractor els assumptes
compresos a /'ordre del día.
PUNT l.- Modi(icació de l'article 2n deis Estatuts de la Societat
Ates que el Canse// d'Administració de la Societat del passat 19 de setembre de 2019,
aprova sol-licitar a la Junta General/a modificació de l'article 2n Objecte deis Estatuts
Es propasa l'adopcíó del següent

ACORD:
PRIMER. Modificar l'article 2n deis Estatuts de la Societat, que passara a tenir el següent
redactat:
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Vots a favor: 20
Abstencíons: 1 (José Antonio Molero Bote)
Vots en contra: Cap
En aquest moment s'incorpora a la sessió la regidora, Cristina Sancho Rodríguez
PUNT 2.

Retosa deis Estatuts de la Societat

Vista l'aprovació de la modificació de l'article 2 deis estatuts vigents i ambla finalitat de
disposar d'un únic text deis Estatuts de la Societat, es propasa a la Junta General
/'adopció del següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar la refosa deis Estatuts de la Socíetat, que foren elevats a escriptura

pública pe/ Notari de Matará, Miguel Benet Mancho, amb data 31/01/2018 i nt1mP.ra de
protoco/149, i que quedaran amb el següent redactat:
"PREA MB UL

La pro/iferació de dísposicions legislatives en materia de Regim Local, L/eí
7/1985, Text Refós Decret 781/1986, Llei 8/1987 Municipal i de Regim
Local de Catalunyo, Llei 39/1988 d'Hisendes Locals promulgades en els
darrers onys; la recent L/ei 19/1989 de Reformo i odaptació de la
Legís/oció Mercantil a les Directives de lo Comunidad Economico Europea
en materia de Sociedades, de clara repercussió sobre l'organització i el
funcionament de les Societats Privades Municipa/s, així com les
nombrases modificocions estotuaries que s'han dut a terme des de 1953
fins aro, fon aconsel/able una revisió deis Estatuts de la nostro Societot
"AIGÜES DE MATARO, S.A.", per tal de dotar-la d'un text refós totalment
actualitzat i adaptat a les reformes legislotives més amunt esmentades.
ESTATUTS
de la Societat Privada Municipal "AIGÜES DE MATARO, S.A."

TITOL 1- DISPOS/CIONS GENERALS

Artic/e 1r.-Noturalesa i denominació de la Societot.
La present Societat denominada AIGÜES DE MATARá, S.A. és una Societat
Privada Municipal que d'acord amb els articles 249.2 i 255 del Text refós
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Artlcle 3r.- Durada.
La Societat té una durada indefinida. La Socíetat comen{:ara les seves
operacions des de la data de la seva constitució.
Article 4t.- Domicili.
El domícili social radica al correr de Pitagores, número 1-7, de Matará. El
Conse/1 d'Admínistració sera l'argan competent per acordar la creació, la
supressió o el trasl/at de les sucursals.
Article Se.- Capital Social.
El capital social és de 10.500.000 € (deu milions, cínc-cents mil d'euros),
totalment desemborsat. Esta representat per mil cinquanta accíons en
títols

nominaUus de

deu

mil euros

de

valor nominal cadascuna,

numertades de 1'1 al1050 i que pertanyen a I'Ajuntament de Matará."
Article 6e.- Accions.
Tates les accions gaudiran d'iguals drets, seran signades amb la firma
autógrafa o estampillada de dos consellers. Es tallaran de /libres talonaris
í contindran els requisits legals.
T/TOL 11 - ORGANITZACIO 1 FUNCIDNAMENT

Article

le.- Direccíó i Administració.

La dírecció i administració de la Socíetat estora a carrec deis següents
órgans:
1. La Junta General.
2. El Conse/1 d'Administració.
3. La Gerencia.
CAPITOL 1- LA JUNTA GENERAL
Article

Be.- La Junta General.

La Junta General esta compasada pe/ Pie de I'Ajuntament de Matará, que
sera l'argan Suprem de la Societat í assumíra sense cap limítació la
direcció i representació de la Companyia.
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CAPITOL /1- EL CONSELL D'ADMIN/STRACIO
Article lOe.- El Conse/1 d'Administroció.
L'administracíó i representació de la Societat, en judici i Jora d'aquest,
correspon al Consell d'Administració, el qua/ estora format per un nombre
de membres no superior a nou ni inferior a tres. El nomenament deis
consellers, i la determinació del seu nombre correspon a la Junta General.
El Canse// estora presidit pe/ president nomenat perla Junta General.
Els consellers seran designats 1/iurement per la Junta General, d'acord
amb l'establert en l'article 221 del Reglament d'obres, activitats i serveis
deis ens /ocals, d'entre persones professionalment qua/ificades i per
períodes no inferiors a dos anys ni superiors a cinc, sense perjudici del que
disposa el paragraf 11 de l'article 70 del Reglament d'Organització
Municipal. Els consellers que siguin membres electes de I'Ajuntament
seran renovats al perdre el seu corree.
Les vacants que es produeixin en el Canse// durant el termini del seu
exercici es cobriran per acord del Canse// fins que tingui /loe la Junta i
acordi els nomenaments que estimi procedents. Els consellers designats
per ocupar les vacants produides en el si del Canse// cessaran quan els
hagués correspost de sortir als consellers a qui hagin substituit.
Artícle 11e.- Funcionament del Conse/1 d'Administració.

-.

1) El Canse// d'Administració es reunira sempre que el convoqui el
President o ho sol.licíti la quarta part, a/menys, deis Consellers, i no es
podra demorar la celebració del Canse//, en aquest segon suposit, més de
quinze dies des que hagués estat. El Canse// d'Administració quedara
validoment constituit quan concorrin a la reunió, presents o representats,
la meitat més un deis seus components. La representació s'haura de
consignar per escrit i haura de recaure necessarioment en un Conseller
que assisteixi a la sessió.
2) El Canse// podra elegir d'entre els seus membres un vice-president, així
com també delegar en un o més Consellers total o parcialment les seves
atribucions, fixanl en cada cas les condicions de tal delegació, de
conformitat amb el que s'estableix en els presents estatuts.
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b} Nomenar i separar al personal de la Societat a proposta del Gerent,
fixant-ne les se ves facultats, de u res i retribucions.
e) Presentar a la Junta General per a la seva aprovació, els programes i
línies d'actuació generals de la Companyia sempre que ho estimi
convenient, i com a mínim un cap cada quatre anys.
d) Organitzar, dirigir i inspeccionar la marxa de la Societat.
e) Adquirir, gravar, cedir i alienar, per qualsevol títol, béns mobles,
immobles, drets i accions; constituir, modificar, i cancel·lar arrendaments,
dipositar penyores, hipoteques, servituds i qualsevol altre dret real;
acordar, otorgar i formalitzar, activament o passiva, operacions de credit
personal o pignoratici i hipotecar/; adquirir i cedir títols d'altres empreses;
concórrer a subhastes i concursos, fer propasicions i, en general, otorgar
tota mena de contractes, civi/s, mercantils, administratius, i de qualsevol
altra natura/esa, sense cap limitació, i sol ·licitar la seva inscripció i presa
de raó en els Registres i Oficines competents.
f) Sol·licitar, obtenir, adquirir, cedir i explotar concessions, patents i
/licencies .
g) Reclamar, percebre i cobrar tot alfó que per qualsevol concepte o causa
es degui o hagi de percebre la Societat.
h} L/iurar, acceptar, endossar, negociar, transmetre, avalar, intervenir i
protestar 1/etres de can vi i tota classe de documents de gir i credit.
i) Disposar el necessari per a l'emissió d'obligacions d'acord amb el que
hagués acordat la Junta i el que disposa la /leí.

j) Establir les directrius d'administració i comptabilitat de la Societat;
acordar l'establiment, reforma o suspensió de centres de

trebo// de la

Societat en els /loes que tingui per convenient; presentar anualment a la
Junta General els Comptes, Anuals i en el seu cas, /'informe de gestió,
proposant 1/urs acords, entre ells la distribució de beneficis, i executar els
que s'haguessin adoptat.
k) Acordar alfó que jutgi convenient sobre l'exercici deis drets que a la
Societat corresponguin davant deis jutjats i Tribunals, ordinaris i especials,
i davant de les Oficines, Autoritats, i Corporacions de I'Estat, Província i
Municipí o d'altres Corporacions, Jurats, Juntes, Autoritats í Funcíonarís de
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b} Autoritzar amb el seu vist-í-plau les Actes del Consel/ i les certificacions
d'aquest.
En cas de mort, absencia o impossibilitat per qualsevol causa del
President, exercíra les seves facultats el Conseller-Delegat de més edat, sí
no hi hagués vice-president, o en el seu cas el membre del Canse//
d'Administracíó de més edat.
CAPITOL IV- EL SECRETAR/
Article l4e.- El Secretar/ del Canse/l.
El Canse// d'Administració nomenara un Secretari d'aquest, el qua/ podra
ésser o no Conseller.
Correspondra al Secretari:
a) Redactar, i firmar juntament amb el President les Actes del Canse//
d'Adminístració, í expedir les corresponents certificacions.
b} Organitzar i custodiar l'arxiu i qualsevol altra funció propia del seu
corree o que se li encama ni.
CAPITOL V - EL 0/RECTOR-GERENT
Artic/e l5e.- Directar-Gerent.
El Conse/1 d'Adminístració designara un Director-Gerent, nomenament
que haura de recaure en un títulat especialment capacita t.
Correspondra

al

Director-Gerent

executar

els

acords

del

Canse//

d'Adminisllac:íó i els actes de gestió; a tal efecte, el Director-Gerent
exercira la direcció de tots els serveis tecnics i administratius amb
independencia de les funcions que li faculti el Consell d'Administració.
El Canse// d'Adminístració, en designar la persona que vagi a ocupar el
corree,

establira mítjanr;ant contracte

les

condicions

d'exercir-lo.
Article l6e.- Competencies del Director-Gerent.
Sera de competimcia del Director-Gerent:

en

que hagi
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Artic/e 19e.- Dissolució i liguidació.
La Societat es díssoldra:
a) Per acord de la Junta General.
b} Perla fusió o escíssíó de la Societat.
e) Per conseqüencía de perdues que deixin reduit el patrímoni a una
quantitat inferior a la meitat del capital social, a no ser que aquest
s'augmenti o es redueixí suficientment.
d) Per conc/usió de /'empresa que constítueixi l'objecte de la Societat o la
impossibilitat manifesto de realitzar el Ji social o per la paralització deis
órgans socia/s, de forma que res u/ti impossible el se u funcionament.

\

\
e) Per reducció del capital social pe/ baix del míním legal.
Un cop dissolta la Societat es procedira a lo seva liquidació, conforme a
les

disposicions

lego/s

que

li afectín,

amb successió

universal de

I'AJUNTAMENT DE MATARO, en la dotació, increments i aportacions,
drets i deutes que constin en el Balan¡; de Liquidació.
0/SPOS/C/0 ADDICIONAL - INCOMPA TIBILITATS
Es considera formant part deis presents Estatuts, tata disposició legal
dictada o que es dicti respecte a íncompatibilitats o que de qua/sevol
manera pugui afectar a aquesta Societat, i molt concretament les causes
d'incompatibilitat assenya/odes en lo Llei 25/1983 de 26 de desembre."
SEGON. Fawllar el Secretarí del Consel/ d'Admínístració per tal que en execució deis
acords precedents, atorgui els documents públics i privats que legolment siguin necessaris
i convenients fins obtenir la inscripció en el Registre Mercantil, inc/ós per otorgar
escriptures de rectificació, aclariment i subsanació deis documents públics i privats
anteriorment referits.
S'aprova /'anterior proposta omb les següents votacions:
Vots a favor : 22
Abstencions: Cap
Vots en contra: Cap
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De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y la Ley Orgánica
3/2018 de Protección de Datos Personales. queda informado:Que los datos personales expresados en las instancias y
documentos presentados serán objeto de trat<Jm lento e incorporados a los Libros y Archivos del Registro, cuyo
responsable es el registrador. Sólo serán utll zados en los supuestos previstos legalmente, asl como en la expedlciól'1 de
publicidad formal conforme a la normativa registra! como base legal del tratamiento. Los datos se conserv<Jrán dur<~nte el
periodo est<Jblecido en la normativa regis tral y los de facturación de acuerdo con la normativa fiscal y tributaria. En todo
caso, el Registro podré conservarlos por un trempo superior en aquellos supuestos er1 que sea necesario por la
exis tencia de posibles responsabilidades derivadas de la prestación del servicio. En cuanto resulte compatible con la
normaiíva registra!, los Interesados podrán ejerci!ar los derechos de acceso, rectificación , supresión, oposición, limitación
y portabilidad dirigiendo un escrito a la dirección del Registro o ponerse en contacto con el Delegado de protección de
datos del Registro en el correo dpo@corpme.es. También podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de
Datos (www.aepd.es).

De confórmitat amb el Reglament General de Proteccló de Dades 2016/679 del Parlament Europeu i la Llei Orgimica
3/2018 de Protecció de Dades Personals. queda infonnat:Que les dades personals expressades en les instancies i
documents presentats seran objecte de tractament 1 Incorporadas als Lllbres 1 Arxfus del Registre, el respom;able deis
quals n'és el Reg istrador. Només seran ulilitzades en ols suposits previstos tegatment, així com en l'expedicló de
publicitat formal conforme a la normativa registra!, la qua! serveix de base legal d'aquest tractament. Les dades es
conservaran duran! el període establert en la normativa registra! i les de facturació d'acord amb la normativa fiscal i
tributaria . En quatsevol cas. el Registre podré conservar-les per un temps superior en aquells supósits on sigui necessari
per l'exlsténcla de J)ossibles r~;:spons a biiHats derivadas de la prestació del servei. En el que sigui compatible amb la
normativa registra!. els lnteressats podran exercir els drets d'accés. rectiflcacló. supressió, oposició, limitació 1 portabilitat
dlrlglnt un escrlt a l'adre<;a del Registre o posar-se en contacte amb el Delega! de Protecció de Dades del Registre al
correu dpo@corpme.es. També podra reclamar davanti'Agencia Espanyola de Protecció de Dades.(www.aepd.es).
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De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y la Ley Orgánica
3/2018 de Protección de Datos Personales, queda informado:Que los datos personales expresados en las instancias y
documentos presentados serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y Archivos del Registro, cuyo
responsable es el registrador. Sólo serán utilizados en los supuestos previstos legalmente, así como en la expedición de
publicidad formal conforme a la normativa registra! como base legal del tratamiento. Los datos se conservarán durante el
periodo establecido en la normativa registra! y los de facturación de acuerdo con la normativa fiscal y tributaria . En todo
caso, el Registro podrá conservarlos por un tiempo superior en aquellos supuestos en que sea necesario por la
existencia de posibles responsabilidades derivadas de la prestación del servicio. En cuanto resulte compatible con la
normativa registra!, los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación
y portabilidad dirigiendo un escrito a la dirección del Registro o ponerse en contacto con el Delegado de protección de
datos del Registro en el correo dpo@corpme.es. También podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de
Datos (www.aepd .es).

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 del Parlament Europeu i la Llei Orgánica
3/2018 de Protecció de Dades Personals, queda lnformat:Que les dades personals expressades en les instancies i
documents presentats seran objecte de tractament 1 Incorporadas als Llibres i Arxius del Registre, el responsable deis
quals n'és el Registrador. Només seran utilitzades en els suposits previstos legalment, així com en l'expedició de
publicitat formal conforme a la normativa registra!, la qual serveix de base legal d'aquest tractament. Les dades es
conservaran duran! el període establert en la normativa registra! i les de facturació d'acord amb la normativa fiscal i
tributaria. En qualsevol cas, el Registre podra conservar-les per un temps superior en aquells supósits on sigui necessari
per !'existencia de possibles responsabilitats derivades de la prestació del servei. En el que sigui compatible amb la
normativa registra!, els interessats podran exerclr els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat
dirigint un escril a l'adre9a del Registre o posar-se en contacte amb el Delega! de Protecció de Dades del Registre al
correu dpo@corpme.es. També podra reclamar davant !'Agencia Espanyola de Protecció de Dades.(www.aepd.es).
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De conformitat amb el Reglament General d e Prote cció de Dades 2016/ 679 del Par/amen! Europe u i la Llei Organica
3/2018 de Prote cció de Dades Personals, queda informal:
- Que le s dades personals expressades en les instancies i documents presentats seran objecte de tractament i
incorporadas a/s Llibres i Arx ius del Registre, el responsable deis qua/s n'és el Registrador. Només seran uli/itzades en
a ls supósits previs tos legalment, aixf com e n l'expedlció de p ublicita t formal conforme a la normativa registra!, la qua/
seNeix de IJnse leíJal c:J'aques/ lractamenl. Les dad es e s conservaran duran! el periode establert en la normativa registra/
1les (/¡;¡ tacluració d'acord amb la normativa fiscal / tributarla.
- En qualsevol cas, el Registre podra conservar-les per un temps superior en aquel/s supós its on sigui necessari per
/'e x is léncia de p ossib/es responsabi/itats derivades de la prestació del servei.
- Cn el que sigui compatible amb la normativa registra/, els interessa/s podran exercir els drets d'accés, reclificació,
supressió, opos ició, limitació i portabililat dirigint un escrit a /'adrer;a del Registre o posar-se en con/acle amb el Delega/
de Prolecció de Dades del Registre al correu dpo@corpme.es. També podra reclamar davant /'Agencia Espanyo/a de
Protecció de Dades.(www.aepd.es).

