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Aprovació de la modificació dels articles 1, 2, 7 i 11 dels estatuts de l’Empresa
Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació, SL
Atès que la Junta General de la Societat va aprovar, en sessió de 2 de maig de 1996, el
text refós dels estatuts socials, modificat pels acords de la Junta General de 29 de gener
de 1998, 25 de març de 1999, 25 de setembre de 2001, 24 de novembre de 2003, 28 de
setembre de 2009 i 30 de novembre de 2009.
Atesa la necessitat de modificar l’article 2 dels estatuts socials per tal d’ampliar l’abast
de gestió dels serveis que presta l’empresa municipal amb l’objectiu de millorar la seva
eficiència. I en tot cas perquè la finalitat de la societat mercantil és la inserció
sociolaboral de les persones aturades i, en especial, de les persones en situació
d’exclusió laboral i social o en greu risc d’exclusió en relació a qualsevol activitat
econòmica de producció de béns o de prestació de serveis, i específicament es pretén
abastar tots aquells programes que desenvolupi la pròpia administració matriu, o altres
administracions públiques amb competències sobre la matèria, tot això en els termes
previstos a la Llei 27/2002, de 20 de desembre, sobre mesures legislatives per a regular
les empreses d’inserció sociolaboral.
Atesa la necessitat de modificar l’article 11, ja que arran de l’emergència sanitària
provocada per la pandèmia de la COVID-19 s’ha demostrat la necessitat d’incloure als
estatuts socials la possibilitat que les sessions del Consell d’Administració de la societat
es realitzin mitjançant videoconferència o per conferència telefònica múltiple.
Atesa la necessitat de modificar els articles 1 i 7 per canviar les referències de la Llei de
societats de responsabilitat limitada per les referències corresponents a la Llei de
societats de capital que l’ha substituït. Així mateix, de l’article 1 per canviar la
referència a la Llei municipal i de règim local de Catalunya per la referència al Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Vist l’informe de la coordinadora de l’àmbit de Serveis Jurídics i Modernització
Administrativa.
Vist l’informe de la Secretaria de l’Ajuntament.
Atesos els articles del 285 al 290 del Real decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel
qual s’aprova el Text refós de la llei de societats de capital, en relació a la modificació
dels estatuts socials de les societats de responsabilitat limitada.
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Atesa la Llei 25/2011, d'1 d'agost de reforma parcial de la Llei de societats de capital i
d'incorporació de la Directiva 2007/36/CE del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de
juliol, sobre l'exercici de determinats drets dels accionistes de societats cotitzades.
Atès l’article 7.4.b) dels estatuts socials relatiu a la facultat de la Junta General per
aprovar la modificació dels estatuts.
Atès l’article 114.3.b) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril en relació amb els articles 188.2. i
211 i ss. del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.
Es proposa Junta General de l’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i
l’Ocupació, SL
ACORDI
1. Aprovar la modificació dels estatuts socials de l’Empresa Municipal per a la
Formació Ocupacional i l’Ocupació, SL, en els termes següents:
a) Modificar l’article 1 dels estatuts socials que restarà redactat de la forma
següent:
“ Article 1.- Denominació i naturalesa
La present societat serà anomenada EMPRESA MUNICIPAL PER A LA
FORMACIÓ OCUPACIONAL I L'OCUPACIÓ, SOCIETAT LIMITADA.
La societat es regirà pels presents Estatuts, sens perjudici del que disposen el Reial
decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
societats de capital; la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local;
el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya; i les normes reglamentàries en matèria de
règim local aplicables. Subsidiàriament als preceptes legals invocats, regirà la
legislació mercantil i civil aplicable.”
b) Modificar l’article 2 dels estatuts socials que restarà redactat de la forma
següent:
“ Article 2.- Objecte
La societat tindrà per objecte, la gestió directa de les activitats de promoció
ocupacional de l'Ajuntament de Mollet del Vallès i que es concreten en el
desenvolupament de les activitats de formació ocupacional i promoció de l'ocupació,
així com la inserció sociolaboral de les persones aturades i, en especial, les persones
en situació d’exclusió laboral i social o en greu risc d’exclusió, a través de les següents
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activitats econòmiques promogudes per les administracions públiques competents a
través de projectes d’inserció laboral per assolir aquesta finalitat:
- Obres de jardineria, conservació i manteniment de parcs i jardins
- Serveis forestals
- Construcció, reparació i conservació d’edificis i de tota classe d’obres.
- Manteniment integral de tota classe d’instal·lacions interiors i/o exteriors, incloent-hi
instal·lacions elèctriques, informàtiques, de llauneria, climatització, fusteria, pintura,
neteja i/o jardineria.
- Organitzar, administrar i/o gestionar els serveis, recursos i activitats necessaris pel
desenvolupament d’esdeveniments socials (Servei de muntatge de tarimes, cadires,
taules, tanques per a la realització d’espectacles, etc.)
- Repartiment de cartes, paquets, llibres, cartells, fulletons informatius, notificacions,
avisos i/o altres. (Servei de repartiment de correspondència, de premsa, bustiades,
repartiment de documentació, etc.)
- Transport de materials i/o trasllats de mobiliari, estris, forniments o qualsevol altre.
- Serveis administratius que poden incloure la digitalització de documents, les tasques
d’arxiu, la gestió documental, la mecanització de dades i/o altres anàlegs o similars.
- Serveis d’informació per promoure la convivència, les ordenances i la utilització dels
espais públics, mitjançant qualsevol sistema de comunicació i/o informació.
- Consergeria i/o vigilància de centres i espais públics.
- Activitats d’animació sociocultural, de centres i espais públics, així com el
monitoratge d’activitats socials, lúdiques i/o esportives.
- Serveis d’atenció domiciliaria, d’ajuda i/o assistència a persones.
- Serveis de promoció i de respecte al medi ambient, i d’utilització i de difusió de les
energies renovables, així com la gestió de residus i la neteja viària, el reciclatge i/o la
reutilització de materials.
c) Modificar l’article 7 dels estatuts socials que restarà redactat de la forma
següent:
“ Article 7.- La Junta General
1.- Les funcions de la Junta General seran assumides pel plenari de la Corporació
Municipal de Mollet del Vallès.
2- Els membres de la Junta General ho seran en funció del seu càrrec com a
regidors/es del municipi, i no podran fer-se representar en aquell mitjançant alguna
altra persona, ni que aquesta sigui també membre de la pròpia Junta.
3.- El funcionament de la Junta General en quant a procediment, règim de sessions i
adopció d'acords, s'ajustarà als preceptes de la legislació de règim local i, amb caràcter
supletori, a la Llei de societats de capital.
4.- Correspondrà a la Junta General:
a) Nomenar i separar els membres del Consell d'Administració i la Gerència de la
Societat.
b) La modificació dels Estatuts de la Societat.
c) Augmentar o disminuir el capital social.
d) La censura de la gestió social, l'aprovació dels comptes anuals i l'aplicació del
resultat.
Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat per la seva
signatura electrònica. En aplicació de l’article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de
còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l’autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de
l’Ajuntament (https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv).

Plaça Major, 1 – 08100 – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04
www.molletvalles.cat – ajuntament@molletvalles.cat

e) La resta de facultats que la Llei de societats de capital atribueix a la Junta
General.”
d) Modificar l’article 11 dels estatuts socials que restarà redactat de la forma
següent:
“ Article 11.- Organització i funcionament del Consell
El Consell d'Administració es reunirà amb caràcter ordinari trimestralment.
El Consell d'Administració serà convocat pel/la president/a de la societat.
El/La president/a de la societat convocarà necessàriament el Consell d'Administració
quan ho demani un terç dels seus membres.
El Consell d'Administració quedarà vàlidament constituït quan hi assisteixin la
majoria absoluta dels membres de ple dret que el formin.
El Consell d'Administració prendrà els acords per majoria absoluta dels membres de
ple dret que hi assisteixin; en cas d'empat, decidirà el vot de qualitat de la Presidència.
La delegació permanent d'alguna facultat del Consell d'Administració en un o en
diversos consellers delegats i la designació dels consellers que hagin d'ocupar aquests
càrrecs requerirà per a la seva validesa el vot favorable de les dues terceres parts dels
membres de ple dret que componen el Consell.
Seran vàlids els acords del Consell d’Administració adoptats per videoconferència o
per conferència telefònica múltiple sempre que cap dels consellers s’oposi a aquest
procediment, disposin dels mitjans necessaris i es reconeguin recíprocament, el que
s’haurà d’expressar en l’acta del Consell i en la certificació que s’expedeixi d’aquests
acords. En aquest cas, la sessió del Consell d’Administració es considerarà única i
portada a terme en la seu del domicili social.”
2. Sotmetre l'expedient complert a informació pública durant el termini de trenta dies
hàbils a comptar de l'endemà de l'última publicació de l'edicte corresponent en el
Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
mitjançant una referència de la publicació al Butlletí Oficial de la Província per tal
que les persones interessades puguin examinar l'expedient, a la Secretaria de
l'Ajuntament de Mollet del Vallès i formular les al·legacions, reclamacions i
suggeriments que estimin oportuns.
En el supòsit que es presentin reclamacions o al·legacions, aquestes hauran de ser
resoltes per la Junta General. En cas contrari, l'expedient quedarà aprovat
definitivament, sense necessitat d'un nou acord.
3. Una vegada aprovat definitivament l'expedient, s'haurà de trametre a l'Administració
de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya, l'acord d'aprovació definitiva i una còpia
íntegra i fefaent dels Estatuts de la Societat modificats aprovats.
4. La modificació dels Estatuts de la Societat aprovats s’han de publicar íntegrament
en el Butlletí Oficial de la Província. Igualment, s'ha d'inserir al Tauler d'Edictes de
la Corporació i anunciar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la
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referència al Butlletí Oficial de la Província en què s'hagi publicat íntegrament el
text.
5. Facultar expressament al president Sr. Josep Monràs i Galindo i el secretari
accidental, Sr. Valentín Gómez Sánchez, de forma indistinta, per elevar a escriptura
pública l’acord de modificació dels estatuts socials, així com els aclariments,
rectificacions i esmenes que calguin i la seva posterior inscripció al Registre
Mercantil.
6. La validesa i eficàcia jurídica del present acord resta condicionada en tot cas al que
resulti de l'elevació a escriptura pública i inscripció en el Registre Mercantil de la
Societat, sense perjudici de les actuacions i acords que siguin necessaris per
l'elevació a escriptura pública i inscripció en el Registre Mercantil.

Proposta validada per: .
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Serveis Generals, Desenvolupament
Econòmic i Territori en sessió 26 de novembre de 2020

Compleixi’s

[Firma01-01]

Aprovat per la Junta General de l'Empresa
Municipal per a la Formació Ocupacional i
l'Ocupació, SL en sessió 30 de novembre
de 2020
[Firma02-01]

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
03/12/2020

EL SECRETARI ACCIDENTAL
ALEMANY GALLEN, RUBEN
04/12/2020

Codi de verificació: 092cd4b7-9809-4a23-98a0-ada439d224db
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