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a) nomenar, renovar, ratificar i separar els membres del Consell d'Administració, així 
com determinar-ne el nombre dins els límits dels presents Estatuts; 

b) nomenar el Gerent de la Societat; 
c) censurar la gestió social i aprovar els comptes;
d) modificar i interpretar els estatuts socials; 
e) augmentar o disminuir el capital social; 
f) emetre obligacions; 
g) acordar la fusió, la transformació i la dissolució de la societat; 
h) les altres que la Llei de Societats Anònimes atribueixi exclusivament a la Junta 

General. 

ARTICLE 12.- ACTES DE LA JUNTA 

De cada reunió de la Junta General s'aixecarà acta, que serà aprovada i constarà en 
els termes i les formes que adoptin les del Ple municipal, en llibre apart. 

Capítol Segon.- El Consell d'Administració 

ARTICLE 13.- ADMINISTRACIÓ I REPRESENTACIÓ DE AL SOCIETAT 

La societat serà representada i gestionada per un Consell d'Administració format per 
un mínim de tres i un màxim de nou membres. 

ARTICLE 14.- NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL CONSELL ADMINISTRACIÓ  

Correspon a la Junta General el nomenament dels consellers, en els termes que 
estableixen les lleis, a favor de persones professionalment qualificades. 

ARTICLE 15.- TERMINI DE DURACIÓ DEL CÀRREC  

El càrrec de Conseller es podrà mantenir per un període de quatre anys. Si es 
produeix alguna vacant en aquest termini, el Consell podrà nomenar un substitut o 
substituta, havent-se de ratificar la primera Junta General que se celebri. 

ARTICLE 16.- RÈGIM RETRIBUTIU 

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 17.- RÈGIM INTERN 
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El Consell d'Administració nomenarà el President del  Consell d'Administració . També 
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. 

ARTICLE 18.- DELEGACIÓ DE FACULTATS  

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. 

ARTICLE 19.- EL SECRETARI DEL CONSELL  

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. 

ARTICLE 20.- ACTES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ 

Els debats i els acords del Consell es transcriuran en un llibre d'actes, que seran 
signades pel President i el Secretari, o qui legalment els substitueixi. 

Les actes de les sessions del Consell d'Administració podran ser aprovades, bé pel 
propi Consell, un cop finalitzada la reunió, bé posteriorment, pel President, o el Vice-
president si l'hagués substituït, i un dels membres del Consell designat en la mateixa 
sessió. 

ARTICLE 21.- RÈGIM DE FUNCIONAMENT 

El Consell es reunirà quan sigui convocat pel President, per iniciativa pròpia o a petició 
de la tercera part del nombre dels seus components.

El Consell es constituirà vàlidament quan concorrin, presents o representats per un 
altre conseller, la meitat més un dels seus membres i adoptarà els seus acords amb 
les majories previstes en la Llei de Societats Anònimes. La representació es conferirà 
mitjançant carta adreçada al President. 

ARTICLE 22.- FACULTATS DEL CONSELL 

Corresponen al Consell les més àmplies facultats de gestió, representació i 
administració de la societat.  
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El Consell d'Administració podrà realitzar tots els actes que estiguin compresos dins 
l'objecte social, així com tots els que no estiguin expressament reservats per la llei o 
per aquests estatuts a la Junta General. De manera merament enunciativa, 
corresponen al Consell d'Administració les següents facultats i tot el que amb elles 
estigui relacionat, àmpliament i sense cap limitació: 

a) adquirir, disposar, alienar, gravar tota classe de béns mobles i immobles, i 
constituir, acceptar, modificar i extingir tota classe de drets personals i reials , fins i 
tot hipoteques; 

b) atorgar tota classe de d'actes, contractes i negocis jurídics, tant públics com privats, 
amb els pactes, clàusules i condicions que estimi oportú establir, 

c) transigir i pactar arbitratges; 
d) prendre part en concursos i subhastes, fent propostes i acceptant adjudicacions, 
e) administrar béns mobles i immobles; fer declaracions d'edificacions i de plantació, 

delimitacions, fitaments, divisions materials, modificacions hipotecàries i registrals, 
concertar, modificar i extingir arrendaments, i qualsevol altres decisions d'ús i 
gaudiments; 

f) girar, acceptar, endossar, intervenir i protestar lletres de canvi i altres documents 
de gir; 

g) Concertar préstecs o crèdits, reconèixer deutes i crèdits, amb les limitacions 
derivades de la programació i coordinació pressupostària i financera establerta per 
l'Ajuntament de Terrassa; 

h) disposar, seguir obrir i cancel·lar comptes i dipòsits de qualsevol tipus en qualsevol 
classe d'entitats de crèdit i estalvi, bancs, fins i tot el d'Espanya, instituts i 
organismes oficials, fent tot el que la legislació i la pràctica bancàries permeten; 
llogar i utilitzar caixes de seguretat; 

i) atorgar contractes de treball , de transport i de traspàs de locals de negoci; retirar i 
remetre gèneres, enviament i girs; 

j) comparèixer davant tota classe de jutjats i tribunals de qualsevol jurisdicció i davant 
tota classe d'organismes públics, en qualsevol concepte, i en tota classe de judicis i 
procediments interposar recursos, inclòs de cassació, revisió  o nul·litat, ratificant 
advocats i procuradors, als quals podrà conferir els oportuns poders; 

k) treure  i cobrar qualsevol quantitat o fons de qualsevol organisme públic o privat, 
signat a l'efecte, cartes de pagament, rebuts, factures i lliuraments. 

Capítol Tercer.- La Gerència 

ARTICLE 23.- NOMENAMENT DE LA GERÈNCIA 

La Gerència es designada per la Junta General, a proposta del President. En l'acord 
de nomenament s'especificaran, la remuneració, el termini del contracte i la resta de 
condicions laborals. 


