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Article 19è.- Els membres del Consell d'Administració de la Societat, percebran la retribució
que determini la Junta General d'Accionistes, fixa i amb caràcter anual, segons la seva
dedicació efectiva al càrrec.
.
Article 20è.- Consell d'administració.

El Consell d'Administració, en el cas d'existir, estarà integrat per un mínim de tres i un màxim
de nou membres.

El Consell podrà nomenar un o varis consellers delegats, definint, en l'acord de nomenament,
l'àmbit de la delegació. Podrà també fer els apoderaments que cregui necessaris, els quals
podran recaure en persones alienes al Consell. 

El Consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats
per altre Conseller, la meitat més un dels seus membres. La representació es conferirà
mitjançant carta adreçada al President. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels
assistents a la reunió, que haurà d'ésser convocada pel President o Vice-president, en el seu
cas. La votació per escrit i sense sessió serà vàlida si cap Conseller s'hi oposa. En el cas
d'empat, decidirà el vot personal de 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 carta o telegrama
adreçats a tots i cadascun del seus components, amb vint-i-quatre hores d'antelació. 

Presidirà el Consell d'Administració l'Alcalde de l'Ajuntament de Terrassa. El Consell podrà
nomenar una o més Vice-presidències, que tindran com a funció la de substituir el President
quan aquest ho ordeni o quan, per qualsevol causa, no sigui possible l'assistència o l'actuació
del President.

El Consell designarà una Secretaria. També podrà nomenar una vice-secretaria que
substituirà la Secretaria quan aquesta ho ordeni o quan, per qualsevol causa, no sigui
possible la seva assistència o actuació. Ambdós càrrecs podran recaure en persones alienes
al Consell.

Capítol IV.- Separació i exclusió dels socis. 

Article 21è.- Els socis tindran dret a separar-se de la Societat i podran ésser exclosos de la
mateixa per acord de la Junta General, per les causes i en la manera prevista en el articles 95
i següents de la Llei. 

Capítol V.- Dissolució i liquidació. 

Article 22è.- La Societat es dissoldrà i liquidarà per les causes establertes a la legislació
societària mercantil i a la legislació de règim local aplicables, havent-se d'observar en tot cas el 
que disposa l'article 226 del Decret 179/1995, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres
Activitats i Serveis dels Ens Locals. 


