
   
         

 
 

 

ESTATUTS DE L’EMPRESA COMERCIALITZADORA TORRES ENER GIA, 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. Especialment 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 transacció 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. 
 

 
 


