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f) 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 gaudiment. 

g) Girar, acceptar, endossar, intervenir i protestar lletres de canvi i altres 
documents de gir. 

h) Concertar préstecs o crèdits, reconèixer deutes i crèdits. 
i) Disposar, seguir, obrir i cancel·lar comptes i dipòsits de qualsevol tipus en 

qualsevol classe d'entitats de crèdit i estalvi, bancs i 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. 

j) Atorgar contractes de treball, de transport i de traspàs de locals de negoci; 
retirar i remetre gèneres, enviaments i girs. 

k) 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, ratificar escrits i desistir de les actuacions, directament o 
mitjançant advocats i procuradors, als quals podrà conferir els oportuns 
poders. 

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

Capítol Tercer.- La Gerència 

ARTICLE 20.- La Gerència serà nomenada per la Junta General, a proposta de la 
Presidència. En l'acord de nomenament s'especificarà la remuneració i la resta de 
condicions laborals. 

La Gerència assistirà, amb veu però sense vot, a les reunions del Consell 
d'Administració i, quan es cregui oportú, a les de la Junta General. 

ARTICLE 21.- La Gerència tindrà com a funcions: 

a) L'execució dels acords del Consell d'Administració. 
b) La direcció i la inspecció dels serveis i de les activitats de l'empresa. 
c) El comandament immediat del personal. 
d) L'assistència tècnica a la resta d'òrgans de la societat. 
e) La resta de funcions que es determinin en l'acord de nomenament o que 

posteriorment se li vulgui delegar. 
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