
   
         

 
 

 

PROJECTE D’ESCISSIÓ PARCIAL DE L’EMPRESA MUNICIPAL ENERGIA ELECTRICA DE TORRES 
DE SEGRE S.L  
 

Els Administradors de la societat mercantil “EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELECTRICA DE 
TORRES DE SEGRE, SL” redacten y subscriuen  el present projecte d’escissió parcial, en nom i 
representació de l’esmentada societat, tal i com es  preveu  en el títol III capítol II  articles  73 i següents 
de la Llei 3/2009 de 3 d’abril, sobre Modificacions Estructurals de les Societats Mercantils (LME), així com 
el previst en els articles 30 i 31  de la mateixa llei. 

  
1.- Antecedents  
Des de principis del Segle XX, l’Ajuntament de Torres de Segre, ve subministrant energia en el terme 

municipal de Torres de Segre, a través d’unes concessions que s’havien anat renovant, inicialment amb 
la societat RIEGOS Y FUREZAS DEL EBRO i posteriorment amb Fecsa Endesa, aconseguides pel fet de 
deixar passar el Canal de Seròs pel terme municipal de Torres de Segre per a la construcció de 
l’embassament d’Utxesa que alimenta la central de Seròs. 

 
Posteriorment, amb la liberalització del sector elèctric,  i amb la legislació vigent en el moment,  Llei 

54/97 de 27 de novembre del sector elèctric. L’ajuntament, per acord del ple municipal de 13 de juny de 
2000,  amb la finalitat de donar compliment a la nova legislació,  va constituir una empresa municipal amb 
capital íntegrament públic anomenada EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELECTRICA DE TORRES 
DE SEGRE, SL. 
 

D’acord amb la modificació de l’article 73 R.D. 1955/2000, mitjançant el Real Decret 485/2009,de data 
3 d’abril, pel qual es regula la posada en marxa del subministrament d’últim recurs en el sector de 
l’energia elèctrica, on s’estableix que en els estatuts socials de les empreses s’ha d’acreditar la capacitat 
per poder comprar i vendre energia així com el compliment de les exigències de separació d’activitats i de 
comptes, d’acord amb el que estableix els articles 14 i 20 de la LSE, s’acorda ple municipal extraordinari 
de data 11 de maig de 2009 constituït en Junta General de L’EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA 
ELECTRICA TORRES DE SEGRE, SL, per unanimitat dels membres, acordar la modificació de l’article 2 
dels estatuts de la societat establien que La societat tindrà per objecte la distribució i comercialització 
d’energia elèctrica dins del terme municipal de Torres de Segre. 
 
La societat EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELECTRICA DE TORRES DE SEGRE, SL ha 
desenvolupat fins a l’actualitat les activitats de DISTRIBUCIÓ i de  COMERCIALITZACIÓ  i així es fa 
constar en l’objecte social art. 2 dels estatuts de l’empresa municipal. 
 
 Actualment amb la modificació de la Llei del Sector elèctric, concretament en l’art. 12 de la Llei 
24/2013 del Sector, s’obliga a totes les empreses dedicades a l’activitat elèctrica, a crear noves societats, 
on cada activitat, constitueixi l’objecte social principal de una societat, per la qual cosa, caldrà formalitzar 
una empresa per cada activitat del sector elèctric que es desenvolupi. 
  
 
2.- Descripció i fonament de dret de l’ escissió .-    
L’operació d’escissió parcial que, es pretén projec tar en aquest document té com a finalitat, 
d’acord amb els antecedents que consten en l’inici del present projecte,  donar compliment al que 
estableix  la normativa del sector eléctric, concretament  l’art. 12 de La Llei 24/2013 del Sector elèctric.  
Separación de actividades. “Las sociedades mercantiles que desarrollen alguna o algunas de las 
actividades de transporte, distribución y operación del sistema a que se refiere el apartado 2 del artículo 8 
deberán tener como objeto social exclusivo el desarrollo de las mismas sin que puedan, por tanto, realizar 
actividades de producción, de comercialización o de servicios de recarga energética, ni tomar 
participaciones en empresas que realicen estas actividades.” 
 



   
         

 
 

 

Per tant l’escissió parcial, que ens ocupa i que es preveu projectar en el present document, es la 
culminació d’un procés de reestructuració interna, amb la finalitat de donar compliment a la normativa del 
sector, reorganitzant les diverses activitat que actualment realitza la societat EMPRESA MUNICIPAL 
D’ENERGIA ELECTRICA DE TORRES DE SEGRE, SL, societat parcialment escindida, separant d’una 
banda l’activitat de DISTRIBUCIÓ  i  d’altra banda l’activitat de COMERCIALITZACIÓ que, consta en l’art. 
2  dels actuals  estatuts socials. 

 
Ambdues empreses, estan participades de capital públic, dependent de l’ajuntament de Torres de 

Segre, en un 100%.  
 

La constitució de la nova empresa COMERCIALITZADORA , restarà subjecte  i haurà de donar 
compliment a l’establert en  l’art. 3.1 LRSAL  modificada per la Llei 27/2013, per la qual s’estableix que no 
poden constituir o participar de la constitució, directa o indirectament, de nous organismes, entitats, 
societats, consorcis, fundacions, unitats i demés ens durant el temps de vigència del seu pla econòmic- 
financer o del seu pla d’ajust.  
Atès que l’ajuntament de Torres de Segre , ha dut a terme la liquidació dels seus pressupostos 
municipals corresponent a  l’exercici 2015, els quals donen compliment al principi d’estabilitat 
pressupostaria, també a principi de la regla de la despesa i al deute viu, per la qual cosa no té vigent cap 
Plà Econòmic Financer ni cap pla d’Ajust. 
En aquest cas, es possible constituir una nova societat, ara bé aquesta no podrà dependre de la societat 
municipal, escindida d’acord amb el que estableix la D.A 9 apartat 3era . Per tant , la nova societat, 
després de la modificació de l’objecte social de l’ empresa preexistent, haurà de tenir, com a òrgan 
fundador al propi ajuntament i la nova societat hau rà de dependre directament d’aquest.  
 
Per últim, caldrà fer menció de la normativa sobre règim local a la que restarà subjecte el funcionament 
de la nova societat concretament l’establert en els art. 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. 

 
 
3. Dades de les societats, participants en l’escici ó.- 

 
SOCIETAT  ESCINDIDA PARCIALMENT:  

 
• Denominació : EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELECTRICA DE TORRES DE SEGRE, SL  

CIF: B25460494 
 

• Dades Registrals : L’empresa es troba inscrita en el Registre Mercantil de Lleida volum 678 de la 
secció general, foli 187, full L-12882. 
 

• Domicili:   La societat municipal té el seu domicili social, actualment a la PLAÇA ESGLÈSIA, de 
Torres de Segre. 

 
SOCIETAT BENEFICIARIA DE L’ ESCISIÓ : 

La societat beneficiaria de l’escissió, serà de nova creació i les seves característiques son les següents: 
  

Forma Social: Societat limitada 
 

Denominació:  COMERCIALITZADORA TORRES ENERGIA S.L  
 
Domicili Social: La societat tindrà el seu domicili social al Carrer Vall, 2 PB de Torres de Segre. 

 



   
         

 
 

 

4. Descripció de l’ operació, identificació dels el ements de l’actiu i passiu que es traspassaran 
a la societat beneficiaria.-  

 
Amb aquesta reorganització, explicada en l’apartat segon del present projecte,  es prenten, donar 

compliment a la normativa del sector elèctric, així com millorar la gestió d’ambdues activitat  distribució i 
comercialització  procurant una millor transparència i eficàcia d’ambdós negocis clarament diferenciats , 
escindint una part del seu patrimoni consistents en els actius que es relacionen a l’annex I i que 
s’aportaran a la nova societat Denominació:  COMERCIALITZADORA TORRES ENERGIA S.L 

 
Per tot l’exposat, es durà a terme una ESCISSIÓ PARCIAL , de la mercantil EMPRESA MUNICIPAL 
D’ENERGIA ELECTRICA DE TORRES DE SEGRE, SL de forma que aquesta escindirà part del seu 
patrimoni social constituït pels actius afectats a l’activitat de COMERCIALITACIÓ  d’acord amb l’art. 12 de 
la Llei 24/2013 del sector elèctric i  d’acord amb el previst en el Real Decret Legislatiu 1/2010 de 2 de 
juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Societat de Capital, així com el  Capítol I del Títol III de la 
Llei 3/2009 de 3 d’abril sobre modificacions estructurals  de les societats mercantils. 
  
El patrimoni segregat, serà traspassat en bloc, a favor de Denominació:  COMERCIALITZADORA 
TORRES ENERGIA S.L , societat que es constituirà en el mateix procediment d’escissió. 
 

La societat beneficiaria adquireix, de forma directa, per successió a títol universal, la totalitat dels 
actius i passius, així com els drets i obligacions que composen la part escindida del patrimoni social de 
l’EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELECTRICA DE TORRES DE SEGRE, SL d’acord amb l’establert 
anteriorment, i que es detallaran en el present projecte, corresponent als elements de l’actiu i del passiu 
que seran tramesos a Denominació:  COMERCIALITZADORA TORRES ENERGIA S.L. 

 
La resta   del patrimoni de la societat EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELECTRICA DE TORRES 

DE SEGRE, SL siguin elements de l’actiu o elements del passiu no relacionats a l’annex I continuaran 
sent de titularitat i propietat de l’empresa municipal , i per tant no es objecte de traspàs a l’empresa 
Denominació:  COMERCIALITZADORA TORRES ENERGIA S.L  
 
 
5.-NORMATIVA DE L’ESCISSIÓ PARCIAL i FISCALITAT DE LA MATEIXA.-  
 
El procediment d’escissió parcial es dura a terme, tal i com ja em exposat anteriorment,  donant 
compliment a les normes establertes en el Capítulo I del Título III de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre 
modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles y en el artículo 83.2.1ªb) del Texto Refundido 
la Ley del Impuesto sobre Sociedades y en el Real Decreto 1784/1996, de 16 de julio, por el que se 
aprueba a el Reglamento del Registro Mercantil. 
En su aspecto fiscal, la operación de escisión se acoge al Régimen especial de fusiones, escisiones 
aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una sociedad Europea o una 
Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea regulado en el 
Capítulo VII del Título VII Regímenes tributarios especiales  , de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre 
por el que se aprueba la Ley del Impuesto sobre Sociedades, puesto que la operación descrita en el 
presente Proyecto se enmarca dentro de la definición de escisión que recoge el artículo 76.2.1 b) del 
texto de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, entre otros aspectos porque el patrimonio segregado 
confiere a la sociedad beneficiaria, la titularidad  de un conjunto de elementos patrimoniales que 
son susceptibles de constituir una unidad económica  autónoma determinante de una explotación 
económica, es decir, un conjunto capaz de funcionar  por sus propios medios y que forma una 
rama de actividad, manteniéndose al menos otra rama  de actividad en el patrimonio de la 
Sociedad Escindida. 



   
         

 
 

 

Recibiendo a cambio valores representativos del cap ital social de la sociedad beneficiaria, que 
deberán atribuirse a sus socios en proporción a sus  respectivas participaciones, con la 
consiguiente reducción de capital social y reservas  en la cuantía necesaria 
 
 
6.-  Balanç  de Escissió.  
 
Es considerarà com a BALANÇ DE L’ESCISSIÓ PARCIAL, el  tancat a 31 de desembre de 2015, 
l’esmentat balanç  ha estat formulat per l’òrgan de l’administració de la societat escindida amb data de 31 
de desembre de 2015. Donat que no es troba subjecte a l’obligació d’auditar, i no ha estat verificat per 
auditors de comptes. 
 
S’ha informat del Balanç, de Pèrdues i Guanys als membres del Consell d’Administració (CA 1/2016)  
celebrat el passat 27 de maig de 2016 .  
 
El present balanç caldrà que sigui aprovat pel  Ple de l’ajuntament, constituït com a Junta General, de 
l’entitat escindida i d’acord amb la normativa de règim local. 

 
 

7.- Repartiment dels socis de la societat escindida , Criteri de repartiment , tipus i procediment.-  
 
Les participacions socials creades per la societat beneficiaria de l’escissió i que resultarà d’una nova 

creació Denominació:  COMERCIALITZADORA TORRES ENERGIA S.L , serà el resultat de la quantia 
del patrimoni escindit i rebut per la nova societat. Essent adscrita en la seva totalitat  a l’Ajuntament de 
Torres de Segre, sense compensació complementaria en diner.  

 
El procediment d’adjudicació de les participacions de l’EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA 

ELECTRICA DE TORRES DE SEGRE, SL serà  el següent,  el soci únic Ajuntament de Torres de Segre, 
participarà en proporció al capital que ostenti. 

 
El valor real de la societat és de 1.118.037,49€ segons el balanç d’escissió, tenint en compte aquest i 

el valors dels bens escindits es reduirà dels fons propis (reserves voluntàries) de la societat EMPRESA 
MUNICIPAL D’ENERGIA ELECTRICA DE TORRES DE SEGRE, SL en la quantia que sigui finalment 
necessària,   amb càrrec a reserves voluntàries o de lliure disposició  fins arribar a la reducció del valor 
patrimonial dels bens escindits. 

 
Per tal de donar compliment a la legislació vigent, preeviament caldrà realitzar una ampliació del 

capital social de la societat EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELECTRICA DE TORRES DE SEGRE, 
SL. 

 
Un cop realitzada aquesta ampliació de capital (10.000,00€) es procedirà a l’escissió del capital social, 

on l’article 5 dels estatuts restarà redactat com segueix: 
 
ARTICLE 5.-  El capital es fixa en TRETZE MIL SIS EUROS (13.006,00€) totalment subscrit i 
desemborsat. 
Aquest capital social, està dividit en CENT UNA par ticipacions socials, acumulables i 
indivisibles, acumulades en dos series:  
 
SERIE A.- CENT (100) participacions socials de TRENTA EUROS, AMB SIS CÈNTIMS D’EURO 
(30,06€) cadascuna d’elles numerades correlativament de la U (1) a la CENT (100) ambdós 
incloses, totalment subscrites i desemborsades. 
 



   
         

 
 

 

SERIE B.- UNA (1) participació social de DEU MIL EUROS (10.000,00€), la número CENT U 
(101)  totalment subscrita i desemborsada. 
 
El capital social ha estat íntegrament subscrit i desemborsat per l’Ajuntament de Torres de 
Segre, el qual no podrà transferir-lo ni destinar-lo a un altra finalitat. 
 

 
a.- L’entitat beneficiaria de L’escissió, Denominació:  COMERCIALITZADORA TORRES ENERGIA S.L  
es constituirà amb un capital de  3.464,80€ representat per una única participació, completament subscrit 
i desemborsat.  L’esmentat capital és de propietat exclusivament  de l’Ajuntament de Torres de Segre.  
 
b.- El capital de la societat escindida, EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELECTRICA DE TORRES 
DE SEGRE, SL ascendirà a 9.541,20€ 
 
Aquest capital social, està dividit en CENT UNA par ticipacions socials, acumulables i 
indivisibles, acumulades en dos series:  

 
SERIE A.- CENT (100) participacions socials de TRENTA EUROS, AMB SIS CÈNTIMS D’EURO 
(30,06€) cadascuna d’elles numerades correlativament de la U (1) a la CENT (100) ambdós 
incloses, totalment subscrites i desemborsades. 
 
SERIE B.- UNA (1) participació social de SIS MIL CINC CENTS TRENTA CINC, AMB VINT 
CÈNTIMS (6.535,20€), la número CENT U (101)  totalment subscrita i desemborsada. 
 

El capital social ha estat íntegrament subscrit i desemborsat per l’Ajuntament de Torres de Segre, el 
qual no podrà transferir-lo ni destinar-lo a un altra finalitat. 
 
 
Donat que, l’ajuntament de Torres de Segre, serà l’ únic soci i per tant coincideix al 100% els socis 
de la societat escindida y de la societat de nova c reació   i tenint en compte  el capital i el nombre  
de participacions d’ambdues societat el CONSELL D’A DMINISTRACIÓ haurà de proposar al Ple de 
l’ajuntament constituït en Junta General l’aprovaci ó de l’escissió parcial i l’adopció de la següent 
modificació estatutària : 
Primer .- Reducció del capital social : Reduir el capital social  (reserves voluntàries)  de EMPRESA 
MUNICIPAL D’ENERGIA ELECTRICA DE TORRES DE SEGRE, S L en un import total de 141.131,69€, 
quedant els comptes de reserves  de la següent manera:  

• Balanç Inicial Distribuidora sense escissió: Reserves Voluntàries (113)…..  393.233,39€  
• Balanç comercialitzadora : Quantia a escindir  137.631,69€ 
• Balanç Final Distribuidora amb l’escissió: Reserves Voluntàries (113) …255.601,70€ 

 
 
Segon .- L’ajuntament de Torres de Segre, destinarà part de les reserves voluntàries, 3.464,80€ a la 
constitució del capital social a la societat de nova constitució COMERCIALITZADORA TORRES 
ENERGIA S.L  quedant com a propietari únic de la participació en aquesta nova societat.    No es preveu 
CAP  compensació dinerària. 
 
 
 
 
 
 
 



   
         

 
 

 

8.-. Incidencia de l’ escisió sobre les aportacione s de industria o de prestacions acccesories en les 
societats que s’extingeixin i les compensacions que  en el seu cas vagin a atorgar-se.  
 
No existeix cap afectació al soci, atès que no ha existit aportacions d’indústria ni prestacions accessòria 
dins de la societat escindida, a més a més, no té lloc l’extinció de cap de les societats que participen en 
l’escissió projectada.  
 
 
9.- Atorgament de drets especials  
 
No es preveu en cap de les dues societats drets especials. 
 
 
10-. Atorgament d’avantatges. ‐ 
 
No s’atribueix avantatges de cap tipus als administradors de la societat escindida ni als de la societat 
beneficiaria. 
 
 
11.- Data en la que la nova participació dóna dret a participar en els guanys socials.-  
 
La data a partir de la que les noves participacions podran donar  dret a participar en el guanys socials 
coincidirà amb la data de constitució. 
 
 
12. Data a efectes comptables. ‐ 
 
La data a partir de la quals, les operacions de la societat escindida es preveu realitzada a efectes 
comptables COMERCIALITZADORA TORRES ENERGIA S.L , serà la data de constitució. 
 
 
13. Modificacions estatutàries de la societat escin dida. ‐ 
 
Primer.-  Com a conseqüència de l’escissió parcial projectada, les reserves voluntàries que formen part 
del capital social  de la societat escindida es reduirà en 137.631,69€  fixant la xifra de reserves voluntàries 
de la societat EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELÈCTRICA DE TORRES DE SEGRE SL en 
255.601.70€. 
 
Com a conseqüència d’aquesta escissió,  es procedirà a la modificació de l’art. 2 dels Estatuts socials de 
EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELÈCTRICA DE TORRES DE SEGRE SL quedant redactat de la 
següent forma: 
 
“ Article 2-  La societat tindrà per objecte la DISTRIBUCIÓ de l’energia elèctrica, així com,  la construcció, 
manteniment i operatòria en les instal·lacions de distribució destinades a situar l’energia elèctrica en els 
punts de consum. 
Especialment l’empresa tindrà les funcions següents: 
a) La distribució de l’energia elèctrica entre els abonats. 
b)  La construcció, manteniment i operatòria en les instal·lacions de distribució destinades a situar 

l’energia elèctrica en els punts de consum. 
c) Adquisició, per qualsevol títol, de terrenys i edificacions necessaris pel compliment del seu objecte 

social. 
d) Execució d’obres en infrastructura i edificació necessàries per a dur a terme el seu objecte social. 



   
         

 
 

 

e) Adquisició i, si s’escau, alienació del bens necessaris per a la gestió empresarial. 
f) Adquisició, transmissió, constitució, modificació i extinció de tota classe de drets sobre bens mobles i 

immobles. 
g) Rebre ajuts i subvencions, accedir al mercat de capitals mitjançant operacions de crèdit o qualsevol 

modalitat de captació de recursos. 
 
Aquest activitat podrà ser realitzada de forma directa o indirectament mitjançant la titularitat  d’accions o 
participacions en altres  societats amb semblant objecte social, amb les limitacions que puguin estar 
imposades per la regulació del sector elèctric nacional. 
 
Article vigent anteriorment:  

ARTICLE 2.- La societat tindrà per objecte la distr ibució i comercialització 1 d’energia elèctrica dins 
del terme municipal de Torres de Segre. 
La EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELECTRICA DE TORRES DE SEGRE, SL està exempta de la 
obligació de separació jurídica d’activitats d’acor d amb el que estableix l’article 14.4 de la Llei 
54/1997, del sector elèctric, segons la redacció qu e estableix la Llei 17/2007, de 4 de juliol, per se r 
una empresa distribuïdora amb menys de 100.000 clie nts connectats a la seva xarxa a qui li es 
d’aplicació de la D.T. 11 LSE. 
La EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELECTRICA DE TORRES DE SEGRE, SL compleix amb el 
requisit de separació de contes d’acord amb el que estableix l’article 20 de la LSE. 
Aquesta activitat podrà ser realitzada, total o par cialment, de forma indirecta mitjançant la 
titularitat d’accions o participacions socials en s ocietats amb objecte anàleg o idèntic. 
 
 
Segon .- per garantir una millor gestió de la societat escindida, es proposen una sèrie de canvis als 
estatuts socials, de L’EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGUIA ELECTRICA DE TORRES DE SEGRE, SL 
que tot seguit es relacionen: 
 
Art. 14- . Les Juntes Generals seran presidides pel President de la Corporació o, en la seva absència, pel 
que el substitueixi. 
Serà Secretari de la Junta General la mateixa persona que exerceixi el càrrec de secretari del Consell 
D’administració. 
Article vigent anteriorment:  
ARTICLE 14.- Les Juntes Generals seran presidides p el President de la Corporació o, en la seva 
absència, pel que el substitueixi. 
Serà Secretari de la Junta General el que ho sigui de la Corporació. 
 
Art. 18-.  El nomenament d’Administrador s’haurà d’efectuar a favor de persones altament qualificades  
podent ser-ho tant persones físiques com jurídiques. El President del Consell d’Administració serà 
nomenat per la Junta General entre els administradors.  
El secretari del Consell no serà membre del mateix i serà nomenat per la Junta General. El secretari no 
tindrà dret de vot, entant no forma part dels membres del Consell d’Administració. 
Correspon al secretari: 
a) Redactar les actes de les sessions de la Junta General i del Consell d’Administració, signar-les i 
sotmetre-les al vistiplau del president un cop aprovades. 
b) Lliurar, amb el vistiplau del president, certificacions dels acords de la Junta i del Consell, de conformitat 
amb les actes aprovades. 

                                                
1 Modificació de l’Objecte social  per acord de la Junta General extraordinaria  de data 11 de maig de 2009.Escriptura 
Notaria Inmaculada Pelay Gavete de data 15 de maig de 2009, protocol número 547. 
 
 



   
         

 
 

 

c) Organitzar i custodiar l’arxiu i qualsevol altra funció pròpia del seu càrrec que se li encomani. 
No podran ser administradors els quebrats i concursats no rehabilitats, els menors incapacitats, els 
condemnats a penes que porten aparellada la inhabilitació per l’exercici de càrrecs públics, els que 
haguessin estat condemnats per greu incompliment de les lleis o disposicions socials i aquells que per 
raó del seu càrrec no puguin exercir el comerç. Tampoc podran ser-ho els funcionaris al servei de 
l’Administració amb funcions al seu càrrec que es relacionin amb activitats pròpies de la societat, ni 
aquells que es trobin incursos en causa legal d’incompatibilitat. 
Els administradors no podran dedicar-se per compte propi o aliè  al mateix anàleg o complementari 
gènere d’activitat que constitueix l’objecte social salvada l’autorització expressa de la societat, mitjançant 
acord de la Junta General. 
 

Article vigent anteriorment:  
ARTICLE 18.- El nomenament d’Administrador s’haurà d’efectuar a favor de persones altament 
qualificades  podent ser-ho tant persones físiques com jurídiques. El President del Consell 
d’Administració serà nomenat per la Junta General e ntre els administradors. El secretari del 
Consell no serà membre del mateix i ho serà el de l a Corporació2. 
No podran ser administradors els quebrats i concurs ats no rehabilitats, els menors incapacitats, 
els condemnats a penes que porten aparellada la inh abilitació per l’exercici de càrrecs públics, els 
que haguessin estat condemnats per greu incomplimen t de les lleis o disposicions socials i 
aquells que per raó del seu càrrec no puguin exerci r el comerç. Tampoc podran ser-ho els 
funcionaris al servei de l’Administració amb funcio ns al seu càrrec que es relacionin amb 
activitats pròpies de la societat, ni aquells que e s trobin incursos en causa legal d’incompatibilitat . 
Els administradors no podran dedicar-se per compte propi o aliè  al mateix anàleg o 
complementari gènere d’activitat que constitueix l’ objecte social salvada l’autorització expressa 
de la societat, mitjançant acord de la Junta Genera l. 
 
Art. 19-.  Els membres administradors de la societat exerciran el seu càrrec per un període de quatre 
anys, podent ser reelegits una o varis cops per períodes d’igual durada. El nomenament dels membres 
que es realitzin per cobrir vacants, s’entén efectuat pel període de temps pendent de complir per 
l’administrador al que substitueix. 
Sens perjudici del que consta al paràgraf anterior, els membres del consell d’administració, al moment 
que cessin com a membres de la corporació municipal, seran igualment cessats pel ple de l’ajuntament 
com a membres del consell d’administració, que nomenarà en la mateixa sessió, nous consellers en 
substitució dels cessats. 
Els consellers podran renunciar al seu càrrec mitjançant escrit notificant fefaentment a la societat o per 
manifestació expressa durant la junta general o una sessió del consell d’administració. 
En qualsevol cas, quan un membres del consell d’administració cessi del se càrrec, el designat per a 
substituir-lo serà nomenat per la junta general. 
 

Article vigent anteriorment:  
ARTICLE 19.- Els administradors exerciran el seu cà rrec per un període de quatre anys 
coincidents amb cada renovació electoral de la corp oració.3  

                                                
2 Article Modificat per acord del ple municipal com a soci únic de la EMEETDS, SL en sessió ordinària celebrada el 
dia 26 de setembre de 2000. Escriptura subsanació d’altra de data 22 de gener de 2001, del Notari Antonio Rico 
Morales, protocol número 368, que subsana l’expedida davant del Notari de Serós, Javier Santos Loro, el 13 de juliol 
de 2000, protocol número 674.S’ha agefit un punt final del primer paràgraf, que diu: “El secretari del Consell no serà 
membre del mateix i ho serà el de la Corporació”. 
 
3 Article Modificat per acord del ple municipal com a soci únic de la EMEETDS, SL en sessió ordinària celebrada el 
dia 26 de setembre de 2000. Escriptura subsanació d’altra de data 22 de gener de 2001, del Notari Antonio Rico 
Morales, protocol número 368, que subsana l’expedida davant del Notari de Serós, Javier Santos Loro, el 13 de juliol 



   
         

 
 

 

   
ARTICLE 20 .- El càrrec de president serà retribuït. Ens membres del consell d’administració rebran una 
retribució per assistència als Consells d’Administració. Els imports de la retribució de la presidència i de 
l’assistència al Consell d’administració, seran determinats per a cada exercici per acord de la Junta 
General. 
 

Article vigent anteriorment:  
ARTICLE 20.- El càrrec d’administrador serà retribu ït. La retribució consistirà en una quantitat fixa 
anual que serà determinada per a cada exercici per acord de la Junta General. 
 
Art. 21-.   Correspon al Consell d’Administració la gestió, administració i representació de la societat, 
tenint facultats el més àmpliament esteses per a contractar en general, realitzar tota classe d’actes i 
negocis, obligacions o dispositius, d’administració o de rigorós domini respecte de tota classe de béns, 
sense més excepció que la d’aquells assumptes que siguin competència d’altres òrgans o no estiguin 
inclosos en l’objecte social. 
 
El Consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats per un altre 
Conseller, la meitat mes un dels seus membres. La representació es conferirà mitjançant carta dirigida al 
President. Els acords s’adoptaran per majoria absoluta dels assistents a la reunió, que haurà de ser 
convocada pel President. La votació per escrit  i sense sessió serà vàlida si cap Conseller s’hi oposa. En 
cas d’empat, decidirà el vot personal del qui fos President. 
El Consell es reunirà sempre que ho acordi el seu President, bé a iniciativa pròpia o quan ho sol·licitin dos 
dels seus membres. 
  (infine) La convocatòria es cursarà mitjançant “correu electrònic” dirigit a tots i cada un dels components, 
amb vint-i-quatre hores d’antelació. 
 
Article vigent anteriorment:  
 (Infine) La convocatòria es cursarà mitjançant tel egrama dirigit a tots i cada un dels components, 
amb vint-i-quatre hores d’antelació.4 IPACIONES 
14. Estatuts de la societat beneficiaria de l’ esci sió. ‐ 
 
La societat  beneficiaria, COMERCIALITZADORA TORRES ENERGIA S.L  es regirà pels estatuts 
socials  ANNEX II  
 
 
15. Informació sobre la valoració del patrimoni que  s’escindeix  
 
El patrimoni objecte d’escissió parcial, consisteix bàsicament en la cartera de clients i els proveïdors 
annexos a l’activitat de comercialització , tenint en compte que tot el immobilitzat continua formant part 
de l’empresa que gestiona l’activitat de distribució que es la que ostenta la propietat de l’immobilitzat. 
 
 

                                                                                                                                                        
de 2000, protocol número 674.. S’ha suprimit lúltim punt on es deia: “Els administradors continuaran en el càrrec 
malgrat el transcurs dels quatre anys, quan, per qualsevol circumstància no haguessin estat nomenades les persones 
que han de succeir-los”. 
4 Article Modificat per acord del ple municipal com a soci únic de la EMEETDS, SL en sessió ordinària celebrada el 
dia 26 de setembre de 2000. Escriptura subsanació d’altra de data 22 de gener de 2001, del Notari Antonio Rico 
Morales, protocol número 368, que subsana l’expedida davant del Notari de Serós, Javier Santos Loro, el 13 de juliol 
de 2000, protocol número 674. S’han  afegit els dos darrers paràgrafs. 
 



   
         

 
 

 

16. Conseqüència de l’escissió sobre els llocs de t reball, òrgans d’administració i incidència, en la 
responsabilitat social de l’empresa.  
 
La societat escindida, està actualment analitzant les mesures que, considera més adients  per garantir el 
llocs de treball, tenint en compte el context econòmic actual.   
 
L’òrgan d’administració de la societat escindida no es veurà subjecte a cap tipus de modificació, ni en la 
seva estructura ni en la seva composició. Així mateix la societat beneficiaria es constituir amb un òrgan 
d’administració que caldrà que s’ajunti a les normes d’administració local. 
 
 
17. Aspectes fiscals de l’ operació.  
 
Pel que fa en l’àmbit fiscal,  tal i com ja em dit en el punt anterior, es sol·licitarà l’acolliment de l’escissió 
parcial al règim especial de fusions, escissions ap ortacions d’actius, canvis de domicili social 
d’una societat Europea o una Societat Cooperativa Europea d’un Estat membre a altre de la Unió 
Europea regulat en el Capítol VII del titiol VII Règims Tributaris especials de la llei 27/2014 de 27 de 
novembre pel que s’aprova la Llei d’impost de societat, donat que l’operació descrita en el present 
projecte es pot emmarcar dins de la definició d’escissió que recull l’art. 76.2.1 B) del text de la Llei de 
l’Impost de Societats, entre altres aspectes perquè el patrimoni segregat atorga a la societat beneficiaria, 
la titularitat d’un conjunt d’elements patrimonials que son susceptibles de constituir una unitat 
econòmica autònoma determinant d’una explotació eco nòmica,  es a dir, un conjunt capaç de 
funcionar pels seus propis mitjans i que  forma part d’ una rama  de l’activitat, en el patrimoni de la 
societat escindida, la qual no hagués estat escindida si no es per imperatiu legal establert en la normativa 
del sector elèctric. 
 
A canvi  el capital social de la societat escindida  haurà de procedir a la reducció de capital social i 
reserves, en la mateixa quantia que,  el capital so cial de la nova empresa. 
 
D’acord amb l’art. 89 de l’esmentada llei caldrà comunicar al Ministeri d’Economia i Hisenda  la 
realització de l’escissió parcial. 
 
 
18. Nomenament d’expert independent.  
 
1.-D’acord amb el que, disposa l’art.  78 de la Llei 3/2009 de 3 d’abril sobre  modificacions estructurals de 
les societats mercantils, que resulta d’aplicació a la present escissió, donat que les societats que 
participin en aquesta escissió no té forma de societat anònima ni comanditaria per accions, per la qual 
cosa no existeix obligació de nomenar expert independent, ja que ambdues societats son de 
responsabilitat limitada, per la qual cosa no s’ha sol·licitat la designació d’experts independent. 
 
Per tant, no es presentarà informe d’expert sobre el present projecte d’escissió i sobre el patrimoni aportat 
per la Societat que s’extingeix. 
 
2.‐  D’acord amb el que disposa l’art. 78.bis de la Llei 3/2009 de 3 d’abril, sobre modificacions estructurals 
de les societats mercantils, que resulta d’aplicació a la present escissió,  atès que les participacions de la 
nova societat s’atribueix als socis de la societat que s’escindeix proporcionalment als drets que tenia en el 
capital d’aquest no es necessari l’informe dels administradors  sobre el projecte d’escissió ni l’informe 
d’experts independents, així com tampoc ho es sobre el balanç d’escissió. 
Per tant, no es presentarà cap informe d’experts sobre el present projecte d’escissió. 
 
 



   
         

 
 

 

 
 
 
19. Dipòsit  del projecte en el Registre Mercantil i aprovació per la Junta General.  
 
D’acord amb el que disposa l’art. 32 de la Llei 3/2009  de 3 d’abril, sobre modificacions estructurals de les 
societats mercantils, els administradors estan obligats a inserta el projecte d’escissió a la pàgina WEB  
municipal dins de l’apartat corresponent a la EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELÈCTRICA DE 
TORRES DE SEGRE, SL i de la  COMERCIALITZADORA TORRES ENERGIA S.L 
 
www.torressegre.cat 
www.emeetds.cat 
 
Per últim es procedirà a la presentació del present projecte al Registre Mercantil de Lleida. 
 

20. Comunicacions:  
 
El projecte d’escissió i els demes documents i informacions a que fa referencia l’art. 39 de la llei 

3/2009, es posaran a disposició dels socis i dels representants dels treballadors per tal que puguin fer les 
consultes pertinents en el domicili social. 

Caldrà tenir en compte que tal i com estableix l’art. 42 de la Llei 3/2009 de 3 d’abril sobre 
modificacions estructurals de la societat mercantil, si l’acord d’escissió s’adopta per la Junta General i per 
unanimitat, com es el cas, no es necessari publicar o depositar prèviament els documents exigits per la 
llei, malgrat tot apel·lant al principi de transparència i de major informació es pretén dur a terme la 
publicitat per a que tota persona pugui consultar-ho i posar de manifest les seves objeccions. 

 
I per a què tingui efectes emeto el present projecte a Torres de Segre, el 15 de juny de 2016. 

 
 

 
 
 

  



   
         

 
 

 

 
 
 
 

ANNEX I .-   BALANÇ ESCINDIT I  RELACIÓ DE BÉNS COM PTABILITZATS. 
 

  



   
         

 
 

 

    ACTIVO   DISTRIBU COMERC 

2015 2015 2015 

A)  ACTIVO NO CORRIENTE 628.314,33  608.252,85 20.061,48 

   I.   Inmovilizado Intangible       
         1. Desarrollo       
         2. Concesiones       
         3. Patentes, licencias, marcas y 
similares       
         4. Fondo de Comercio       
         5. Aplicaciones informáticas 3.694,25  3.546,48 147,77 

         6. Otro Inmovilizado intangible       

      

   II.  Inmovilizado Material 607.620,08  601.706,37 5.913,71 

         1. Terrenos y Construcciones 16.249,31  16.249,31 0,00 

         2. Instalaciones Técnicas y otro inmovilizado material 591.370,77  585.457,06 5.913,71 

         3. Inmovilizado en curso y anticipos       

      

   III. Inversiones Inmobiliarias       

         1. Terrenos       
         2. 
Construcciones   

    

      

   IV.  Inversiones empresas del grupo a largo plaz o 3.000,00  3.000,00 0,00 

         1. Instrumentos de patrimonio 3.000,00  3.000,00 0,00 

         2. Créditos a empresas       

         3. Valores representativos de deuda       

         4. Derivados       

         5. Otros activos financieros       

      

   V.   Inversiones Financieras a largo plazo  14.000,00  0,00 14.000,00 

         1. Instrumentos de patrimonio       
         2. Créditos a 
terceros   

    

         3. Valores representativos de deuda       

         4. Derivados       

         5. Otros activos financieros 14.000,00  0,00 14.000,00 

   VI.  Activos por impuesto diferido       

      

B)  ACTIVO CORRIENTE 489.723,16  211.986,12 277.737,04 

      

   I.   Activos no corrientes mantenidos para la ve nta       

      

   II.  Existencias 1.490,15  1.490,15 0,00 

         1. Comerciales       
         2. Materias Primas y otros 
aprovisionamientos 1.490,15  1.490,15 0,00 

         3. Productos en curso       

         4. Productos Terminados       

         5. Subproductos, residuos y materiales recuperados       



   
         

 
 

 

         6. Anticipos a proveedores       

      

   III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobr ar 279.561,36  53.957,03 225.604,33 
         1. Clientes por ventas y prestación de 
servicios 283.984,39  53.957,03 230.027,36 

         2. Clientes,  empresas del grupo y 
asociadas   

    

         3. Deudores 
varios -4.423,03 0,00 -4.423,03 

         4. Personal       

         5. Activo por impuesto corriente       

         6. Otros créditos con las Administraciones Públicas       

         7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos       

      

   IV.  Inversiones empresas grupo a corto plazo       

         1. Instrumentos de patrimonio       

         2. Créditos a empresas       

         3. Valores representativos de deuda       

         4. Derivados       

         5. Otros activos financieros       

      
   V.   Inversiones Financieras a corto 
plazo       

         1. Instrumentos de patrimonio       

         2. Créditos a empresas       

         3. Valores representativos de deuda       

         4. Derivados       

         5. Otros activos financieros       

      

   VI.  Periodificaciones a corto plazo       

      

   VII. Efectivo y otros activos liquidos equivalen tes 208.671,65  156.538,94 52.132.71 

         1. Tesoreria 208.671,65  156.538,94 52.132,71 

         2. Otros Activos liquidos equivalentes       

      

TOTAL ACTIVO     1.118.037,49  820.238,97 297.798,52 

 
 
 
 
 
 
 

  



   
         

 
 

 

    PASIVO   DISTRIBU COMERC 
2015 2015 2015 

A)  PATRIMONIO NETO 992.141,76  812.922,78 179.254,18 
A-1)  FONDOS PROPIOS 992.141,76  812.922,78 179.254,18 

      
   I.   Capital suscrito 13.006,00  9.541,20 3.464,80 
         1. Capital 
escriturado 13.006,00  9.541,20 9.541,20 
         2. Capital no 
exigido       
   II.  Prima de emisión       
   III. Reservas 393.834,59  255782,06 138.052,53 
         1. Legal y 
estatutaria 601,20  180,36 420,84 
         2. Otras Reservas 393.233,39  255.601,70 137.631,69 

      
   IV. Acciones participaciones en patrimonio propi o       

      
   V.  Resultados Ejercicios anteriores -11,80 -3,54 -8,26 
         1. Remanente 362,96  108,89 254,07 
         2. Resulados negativos ejercicios anteriores -374,76 -112,43 -262,33 

      
   VI. Otras aportaciones de socios       

      
   VII. Resultado del ejercicio 62.849,86  25.139,94 37.709,92 

      
   VIII.Dividendo a cuenta       

      
   IX.   Otros instrumentos de patrimonio neto 522.463,11  522.463,11 0,00 

      
A-2)  AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR       

      
   I.   Activos financieros disponibles para la ven ta       
   II.  Otras operaciones de cobertura       
   III. Otros       

      
A-3)  SUBVENCIONES, DONACIONES RECIBIDOS       

      
B)  PASIVO NO CORRIENTE 13.056,58  0,00 13.056,58 

      
   I.   Provisiones a largo plazo       
         1. Obligaciones prestaciones a largo plazo personal       
         2. Actuaciones medioambientales       
         3. Provisiones por reestructura       
         4. Otras 
Provisiones       

      
   II.  Deudas a largo plazo 13.056,58  0,00 13.056,58 
         1. Obligaciones y otros valores negociables       



   
         

 
 

 

         2. Deudas con entidades de credito       
         3. Acreedores por arrendamiento financiero       
         4. Derivados       
         5. Otros pasivos financieros 13.056,58  0,00 13.056,58 

      
   III. Deudas empresas grupo A largo plazo       
   IV. Pasivos por impuesto diferido       
   V.   Periodificaciones a largo plazo       

      
C)  PASIVO CORRIENTE 112.839,15  7.316,19 105.522,96 

      
   I.   Pasivos vinculados activos no corrientes        
   II.  Provisiones a corto plazo       
   III. Deudas a corto plazo 1.979,67  0,00 1.979,67 
         1. Obligaciones y otros valores negociables       
         2. Deudas con entidades de crédito       
         3. Acreedores por arrendamiento financiero       
         4. Derivados       
         5. Otros pasivos financieros 1.979,67  0,00 1.979,67 

      
   IV. Deudas empresas grupo corto plazo       

      
   V.  Acreedores Comerciales 110.859,48  7.316,19 103.543,29 
         1. Proveedores 56.521,15  0,00 56.521,15 
         2. Proveedores, empresas del grupo y 
asociadas       
         3. Acreedores 
varios -154,40   -154,40 
         4. Personal (Remuneraciones pen 0,90    0,90 
         5. Pasivos por impuesto corriente 17.378,31  1.737,83 15.640,48 
         6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 37.125,32  5.578,36 31.546,96 
         7. Anticipos de clientes -11,80   -11,80 
   VI. Periodificaciones a Corto Plazo       

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  (A+B+C) 1.118.037,49  820.238,97 297.798,52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
         

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX II.- ESTATUTS DE LA NOVA SOCIETAT 
 
 

 
  



   
         

 
 

 

PROPOSTA ESTATUTS DE L’EMPRESA COMERCIALITZADORA EL ÈCTRICA TORRES DE SEGRE, 
S.L 
 
TÍTOL I. DENOMINACIÓ. OBJECTE, DOMICILI I DURADA 
ARTICLE 1.-  Amb la denominació  COMERCIALITZADORA TORRES ENERGIA, S.L.  es constitueix una 
societat privada municipal en forma de societat de responsabilitat limitada de capital íntegrament públic i 
pertanyent a l’Ajuntament de Torres de Segre. 
La seva constitució es regirà pel que estableix  el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital)  a més a més de tractar-se d’una 
empresa de caràcter municipal es regirà per la normativa d’àmbit local que tot seguit es detalla: 

• El que estableixen els articles 85, 85 ter i 86 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local i els articles 249.2 i 255 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

• Art.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  

• La societat es regirà per aquests Estatuts, per la Llei de societats de responsabilitat limitada i 
d'altres disposicions vigents en la matèria, tenint present  la legislació de règim local, per les 
normes generals administratives que li resultin d’aplicació. 
 

ARTICLE 2.-  La societat tindrà per objecte la comercialització d’energia elèctrica  en les condicions 
que estableix la llei del sector elèctric. Especial ment l’empresa tindrà les funcions següents:  

1. L’adquisició de l’energia eléctrica a mercat  
2. La Venda de l’energia eléctrica entre els abonats a  tarifa o a altres distribuidors que també 

puguin adquirir energia.  
3. Adquisició i si escau, alienació de béns necessaris  per a la gestió empresarial  
4. La construcció, adquisició i qualsevol altra transa cció que sigui necessària pe poder 

millorar la gestió de l’activitat.  

 
ARTICLE 3.-  El domicili social es fixa al Carrer Vall, 2 PB Torres de Segre (Lleida). 
Per l’acord de l’òrgan d’administració podrà traslladar el domicili social dintre del mateix terme municipal 
on s’hagi establert, així com crear, traslladar o suprimir les sucursals, agències, i delegacions que el 
desenvolupament de l’activitat social faci necessari o convenient. 
 
ARTICLE 4.-  La societat es constitueix per temps indefinit i iniciarà les seves operacions el dia de la 
signatura de l’escriptura de constitució. 
 
TÍTOL II.- CAPITAL I PARTICIPACIONS SOCIALS 
ARTICLE 5.-  El capital social serà de 3.464,80€,  representant per una única participació completament 
subscrit i desemborsat. El capital social ha estat íntegrament subscrit i desemborsat per l’Ajuntament de 
Torres de Segre, el qual no podrà transferir-lo ni destinar-lo a un altra finalitat. 
 
ARTICLE 6.-  Les participacions representatives del capital social no podran incorporar-se a títols valors, 
ni representar-se mitjançant anotacions en compte, ni denominar-se accions. Tampoc podran emetre’s 
resguards provisionals acreditatius de la propietat d’una o més participacions socials. L’únic títol de 
propietat serà l’escriptura pública de constitució o bé els documents públics que, segons els casos, 
acreditin les adquisicions subsegüents. 
 
ARTICLE 7.-  La societat portarà un Llibre Registre de Socis, que serà portat i custodiat per l’Òrgan 
d’Administració, i en el qual es farà constar la propietat originària i les successives transmissions, 
voluntàries o forçoses de les participacions socials, així com la constitució de drets reals i altres 
gravàmens sobre les mateixes  i altres circumstàncies exigides per la Llei. 



   
         

 
 

 

Qualsevol soci podrà examinar el Llibre-Registre. Els socis i titulars dels drets reals o de gravàmens 
sobre les participacions socials tindran dreta a obtenir certificació de les participacions, drets o gravàmens 
registrals al seu nom. Les certificacions del Llibre-Registre de Socis en cap cas substituiran al títol 
d’adquisició. 
 
TÍTOL III.- ÒRGANS SOCIALS 
ARTICLE 8.-  La societat serà regida pels òrgans següents: 
1. La Junta General. 
2. El Consell d’Administració. 
3. La Gerència. 
 
Secció Primera. De la Junta General. 
ARTICLE 9.-  L’Ajuntament Ple actuarà com a Junta General de la societat, i s’acomodarà, quant a la 
manera de realització de les reunions o a l’adopció d’acords, a les normes de la legislació local. En les 
restants qüestions socials seran aplicables les normes reguladores de la Llei de societats de 
responsabilitat limitada. 
 
ARTICLE 10.-  Les Juntes Generals hauran de ser convocades pels administradors o, en el seu cas, pel 
liquidadors, i se celebraran en el terme municipal on radiqui el domicili social. Si en la convocatòria de la 
Junta General no figurés  el lloc de la seva celebració, s’entendrà que ha estat convocada per a celebrar-
se en la casa Consistorial. 
La Junta General haurà de reunir-se necessàriament dintre dels sis primers mesos de cada exercici, amb 
la finalitat de censurar la gestió social, aprovar els comptes de l’exercici anterior i resoldre sobre 
l’aplicació del resultat, podent, així mateix, tractar qualsevol assumpte que s’indiqui en l’ordre del dia. 
Si l’Òrgan d’Administració no convoqués la Junta General dintre del termini indicat podrà ser convocada 
pel jutge de Primera Instància del domicili social a instància de qualsevol regidor i prèvia audiència dels 
administradors. 
 
ARTICLE 11.-  Els administradors convocaran la Junta General sempre que ho considerin convenient o 
necessari pels interessos socials i, en qualsevol cas, quan ho sol·licitin els seus membres en la forma que 
ho determini el ROF en relació a la convocatòria de les sessions plenàries (art. 78.2 ROF), és a dir, quan 
ho sol·liciti la quarta part dels membres corporatius constituïts en membres de la Junta General. 
 
ARTICLE 12.-  Tota Junta General serà convocada en la forma que determini la legislació vigent en 
relació a les sessions plenàries. 
No obstant, la Junta General quedarà vàlidament constituïda per a tractar qualsevol assumpte, sense 
necessitat de prèvia convocatòria, sempre que estiguin presents la totalitat dels membres de la corporació 
o Junta General. 
 
ARTICLE 13.-  Els Regidors no podran fer-se representar en les reunions de la Junta General per mitjà 
d’una altra  persona. 
 
ARTICLE 14.-  Les Juntes Generals seran presidides pel President de la Corporació o, en la seva 
absència, pel que el substitueixi. 
Serà Secretari de la Junta General la mateixa persona que exerceixi el càrrec de secretari del Consell 
D’administració. 
 
ARTICLE 15.-  Tots els acords socials hauran de constar en acta, la qual inclourà necessàriament la llista 
d’assistents i haurà de ser aprovada per la pròpia Junta al final de la reunió o, en seu defecte, dintre del 
termini de quinze dies pel President de la Junta General i dos Regidors Interventors, un en representació 
de l’equip de govern i un altre en representació de l’oposició. 



   
         

 
 

 

L’acta tindrà força executiva  a partir de la seva aprovació, i haurà de ser firmada pel Secretari amb el vist 
i plau del President. 
 
ARTICLE 16.-  La formalització en instrument públic dels acords socials correspon a la persona que tingui 
facultat per a certificar-los. També podrà realitzar-se per qualsevol dels membres dels Consell 
d’Administració especialment autoritzat, amb nomenament vigent i inscrit en el Registre Mercantil. 
 
Secció Segona. Del Consell d’Administració.  
ARTICLE 17.-  La societat estarà regida i administrada per un Consell d’Administració integrat per un 
mínim de tres i un màxim de dotze membres, elegits per la Junta General que, a més, concretarà el seu 
nombre. 
 
ARTICLE 18.-  El nomenament d’Administrador s’haurà d’efectuar a favor de persones altament 
qualificades  podent ser-ho tant persones físiques com jurídiques. El President del Consell 
d’Administració serà nomenat per la Junta General entre els administradors.  
El secretari del Consell no serà membre del mateix i serà nomenat per la Junta General. El secretari no 
tindrà dret de vot, entant no forma part dels membres del Consell d’Administració. 
Correspon al secretari: 
a) Redactar les actes de les sessions de la Junta General i del Consell d’Administració, signar-les i 
sotmetre-les al vistiplau del president un cop aprovades. 
b) Lliurar, amb el vistiplau del president, certificacions dels acords de la Junta i del Consell, de conformitat 
amb les actes aprovades. 
c) Organitzar i custodiar l’arxiu i qualsevol altra funció pròpia del seu càrrec que se li encomani. 
 
No podran ser administradors els quebrats i concursats no rehabilitats, els menors incapacitats, els 
condemnats a penes que porten aparellada la inhabilitació per l’exercici de càrrecs públics, els que 
haguessin estat condemnats per greu incompliment de les lleis o disposicions socials i aquells que per 
raó del seu càrrec no puguin exercir el comerç. Tampoc podran ser-ho els funcionaris al servei de 
l’Administració amb funcions al seu càrrec que es relacionin amb activitats pròpies de la societat, ni 
aquells que es trobin incursos en causa legal d’incompatibilitat. 
 
Els administradors no podran dedicar-se per compte propi o aliè  al mateix anàleg o complementari 
gènere d’activitat que constitueix l’objecte social salvada l’autorització expressa de la societat, mitjançant 
acord de la Junta General. 
 
ARTICLE 19.-  Els membres administradors de la societat exerciran el seu càrrec per un període de 
quatre anys, podent ser reelegits una o varis cops per períodes d’igual durada. El nomenament dels 
membres que es realitzin per cobrir vacants, s’entén efectuat pel període de temps pendent de complir 
per l’administrador al que substitueix. 
Sens perjudici del que consta al paràgraf anterior, els membres del consell d’administració, al moment 
que cessin com a membres de la corporació municipal, seran igualment cessats pel ple de l’ajuntament 
com a membres del consell d’administració, que nomenarà en la mateixa sessió, nous consellers en 
substitució dels cessats. 
Els consellers podran renunciar al seu càrrec mitjançant escrit notificant fefaentment a la societat o per 
manifestació expressa durant la junta general o una sessió del consell d’administració. 
En qualsevol cas, quan un membres del consell d’administració cessi del se càrrec, el designat per a 
substituir-lo serà nomenat per la junta general. 
 
ARTICLE 20.-  El càrrec de president serà retribuït. Ens membres del consell d’administració rebran una 
retribució per assistència als Consells d’Administració. Els imports de la retribució de la presidència i de 
l’assistència al Consell d’administració, seran determinats per a cada exercici per acord de la Junta 
General. 



   
         

 
 

 

ARTICLE 21.-  Correspon al Consell d’Administració la gestió, administració i representació de la societat, 
tenint facultats el més àmpliament esteses per a contractar en general, realitzar tota classe d’actes i 
negocis, obligacions o dispositius, d’administració o de rigorós domini respecte de tota classe de béns, 
sense més excepció que la d’aquells assumptes que siguin competència d’altres òrgans o no estiguin 
inclosos en l’objecte social. 
El Consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats per un altre 
Conseller, la meitat mes un dels seus membres. La representació es conferirà mitjançant carta dirigida al 
President. Els acords s’adoptaran per majoria absoluta dels assistents a la reunió, que haurà de ser 
convocada pel President. La votació per escrit  i sense sessió serà vàlida si cap Conseller s’hi oposa. En 
cas d’empat, decidirà el vot personal del qui fos President. 
El Consell es reunirà sempre que ho acordi el seu President, bé a iniciativa pròpia o quan ho sol·licitin dos 
dels seus membres.  
La convocatòria es cursarà mitjançant “correu electrónic” dirigit a tots i cada un dels components, amb 
vint-i-quatre hores d’antelació. 
 
 
Secció Tercera. Del Gerent. 
ARTICLE 22.-  El Gerent és designat per la Junta General a proposta del Consell d’Administració. El 
Gerent realitzarà les funcions que li encomani expressament el Consell d’Administració. 
 
ARTICLE 23.-  El Consell podrà delegar totes o parts de les seves facultats que siguin delegables 
conforme a la Llei, en un o diversos Consellers Delegats o en una Comissió executiva, indicant en l’acord 
de delegació la forma en què cadascun haurà d’actuar. Serà necessari que l’acord de delegació es 
prengui amb el vot favorable dels dos terços dels components del Consell d’Administració. 
 
TÍTOL  IV.  EXERCICI  SOCIAL  I  COMPTES  ANUALS 

ARTICLE 24.-  L’exercici social s’iniciarà el primer de gener i acabarà  el trenta-u de desembre de cada 
any natural, per excepció, el primer exercici començarà el dia de la signatura de constitució i acabarà el 
trenta-u de desembre del mateix any. 
 
ARTICLE 25.-  El Consell d’Administració estarà obligat a formular en el termini màxim de tres mesos, 
comptats a partir del tancament de l’exercici social, els comptes anuals, l’informe de gestió, i la proposta 
de realització de resultat en la forma prevista per la Llei. 
Qualsevol membre de la Junta General tindrà dret a obtenir, a partir de la convocatòria  de la Junta 
General, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a la seva aprovació, així 
com de l’informe de gestió i, en el seu cas, l’informe dels auditors de comptes. 
Durant el mateix termini qualsevol membre de la Junta General podrà examinar en el domicili social, per 
sí o acompanyat d’un expert comptable, els documents que serveixin de suport i antecedent als comptes 
anuals, sense que això  limiti el dret de la minoria a què es nombri un auditor de comptes a càrrec de la 
societat. 
 
TÍTOL  V.-  DISSOLUCIÓ  I  LIQUIDACIÓ 

ARTICLE 26.-  La societat es dissoldrà per les causes legalment establertes. 
 
ARTICLE 27.-  Per la dissolució i liquidació de la societat s’estarà a allò que, en aquesta matèria, disposa 
la Llei 2/1995, de 23 de març. 
 
 



   
         

 
 

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

Primera.  La contractació de la societat s’ajustarà als principis de publicitat i concurrència d’acord amb la 
Disposició Addicional sisena de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les Administracions 
Públiques. 
Segona.  És aplicable a l’activitat d’aquesta societat, segons l’article 218.2 del ROAS, les normes 
generals de responsabilitat patrimonial derivada del funcionament dels serveis públics. 
Tercera.  Els ens locals no poden concedir a la societat ajuts que comportin avantatges econòmics 
gratuïts que falsegin o amenacin falsejar la lliure competència. 
Quarta.  La societat estarà subjecta a les mesures de programació i control financer que imposa la 
legislació administrativa vigent, en especial el ROAS. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 

Per a tots els supòsits en què la Llei no senyali una altra via processal, tot dubte o qüestió sobre la 
integració i aplicació dels presentes Estatuts, així com la solució de tota divergència que en activitat o en 
liquidació de la societat, es plantegi entre els membres de la Junta General o entre aquests i la societat, 
se sotmetrà a l’arbitratge d’equitat regulat per la Llei 36/1998, de 5 de desembre d’arbitratge privat. 
 

 
 


