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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. 
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El Gerent 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 24.- FUNCIONS DE LA GERÈNCIA 

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 vulguin delegar. 

TÍTOL QUART 

EXERCICI SOCIAL I FORMULACIÓ DE COMPTES 

ARTICLE 25.- EXERCICI SOCIAL I FORMULACIÓ DE COMPTES

L'exercici social acaba el 31 de desembre de cada any. En els tres mesos següents a 
la fi de l'exercici social, el Consell formularà els comptes anuals, l'informe de gestió i la 
proposta d'aplicació del resultat, els quals seran presentats a la Junta General 
ordinària. Els comptes anuals i l'informe de gestió hauran de ser signats per tots els 
administradors. 

Els comptes anuals comprendran, com una unitat, el balanç, el compte de pèrdues i 
guanys i la memòria. 

ARTICLE 26.- DIPÒSIT DE COMPTES 

Dins del mes següent a l'aprovació dels comptes anuals, es presentaran, conjuntament 
amb la certificació acreditativa de l'aprovació i aplicació del resultat per al seu dipòsit 
en el registre mercantil en la forma que determini la llei. 

TÍTOL CINQUÈ 


