RA022020000253/X2020008830
Aprovació de la modificació dels articles 2, 14, 20, 23 i 32 dels estatuts de l'empresa
Mollet Comunicació SL

Atès que la Junta General de la societat va aprovar, en sessió de 18 de juliol de 1996, els
estatuts socials, modificat pels acords de la Junta General de 19 de desembre de 1996,
23 de juliol de 1998, 22 de setembre de 2003, 30 de novembre de 2009 i 24 de març de
de 2010.
Atesa la necessitat de modificació de l’article 23, 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 modificació de l’article 20, sobre el Secretari del Consell
d’Administració, per adaptar els estatuts a l’organització actual de l’Ajuntament.
Atesa la necessitat de modificar els articles 2, 14 i 32 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.
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.
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 14. c) 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
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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 que la Junta General de Mollet Comunicació, SL
ACORDI
1. Aprovar la modificació dels estatuts socials de l’empresa municipal Mollet
Comunicació, SL en els termes següents:
a) Modificar l’article 2 dels estatuts socials que restarà redactat de la forma següent:
“ Article 2
Atenent la seva naturalesa jurídica la societat es regirà per aquests estatuts, per les
disposicions vigents en matèria de règim local relatives a aquestes societats i,
subsidiàriament, per la Llei de societats de capital i altres normes de pertinent
aplicació.”
b) Modificar l’article 14 dels estatuts socials que restarà redactat de la forma
següent:
“ Article 14
A més de les assenyalades a l'art.12 d'aquests estatuts, seran facultats de la Junta
General, ordinària o extraordinària, les següents:
a) Nomenar i separar els membres del Consell d'Administració
b) Nomenar i separar la persona que ocupi la Gerència
c) La modificació dels estatuts socials
d) L'augment o reducció del capital social
e) L'emissió d'obligacions
f) Aquelles que la Llei de societats de capital o la Legislació de Règim Local
atribueixi en exclusiva a la Junta General.”
c) Modificar l’article 20 dels estatuts socials que restarà redactat de la forma
següent:
“ Article 20
Les funcions pròpies de secretari/ària del Consell d'Administració seran dutes a terme
pel/per la secretari/ària general de la Corporació o qui desenvolupi les seves funcions,
interinament, sens perjudici que l'Ajuntament pugui encarregar aquesta tasca en un
altre funcionari, d'acord amb la normativa vigent.
En els casos d'absència o impossibilitat, el/la secretari/ària serà substituït/da pel/per la
vice-secretari/ària.”
d) Modificar l’article 23 dels estatuts socials que restarà redactat de la forma
següent:
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“ Article 23
1. El Consell d'Administració es reunirà tantes vegades a l'any com estableix la
legislació en vigor i tants cops com sigui convocat pel/per la president/a del Consell
d'Administració o qui faci les seves funcions. També serà convocat el Consell
mitjançant sol·licitud escrita de la tercera part, com a mínim, del nombre dels
components del Consell de la Societat, sol·licitud que haurà d'incloure, necessàriament,
els punts a tractar en la reunió i la justificació de la sol·licitud.
2. El/La president/a, si ho considera adient, convocarà reunió del Consell
d'Administració dins del termini de deu dies hàbils de la recepció de l'esmentada
sol·licitud i inclourà en l'ordre del dia, els punts interessats juntament amb els que ell/a
estimi oportú d'introduir-hi.
3. El Consell d'Administració quedarà vàlidament constituït quan hi assisteixin la
majoria absoluta dels membres de ple dret que el formin.
4. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels consellers/es concurrents a la
sessió. La Presidència tindrà vot de qualitat en cas d'empat, i podrà convocar a les
reunions del Consell, a fi d'assessorar, a tota classe de persones, siguin funcionaris
públics de la Corporació Municipal, personal de la pròpia Societat o persones alienes,
que podran assistir a les reunions per tal d'expressar la seva opinió o la raó de ciència,
amb veu però mancats de vot.
5. La delegació permanent d'alguna facultat del Consell d'Administració en un/a o en
diversos/es consellers/es delegats/des i la designació dels consellers/es 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 composen el Consell.
6. 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.”
e) Modificar l’article 32 dels estatuts socials que restarà redactat de la forma
següent:
“ Article 32
1. La Societat es dissoldrà quan concorrin les causes previstes a la Llei de societats de
capital. Dissolta la Societat s'obrirà el període de liquidació, i la Junta General
nomenarà un número senar de liquidadors que, atenent-se als acords de la Junta
General que conservarà únicament a efectes liquidatoris la seva sobirania durant
l'esmentat període, assumiran les funcions que els assenyala la Llei de societats de
capital, i els béns o actius resultants passaran a l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
2. La Societat també es dissoldrà en els supòsits previstos a l'article 226 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.”
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
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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
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

Aprovat per la Junta General de Mollet
Comunicació, SL en sessió 30 de
novembre de 2020
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[Firma02-01]

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
02/12/2020

EL SECRETARI ACCIDENTAL
ALEMANY GALLEN, RUBEN
03/12/2020

Codi de verificació: 39eb1887-0d5a-4da9-aec7-50339f635b66
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