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a) La Junta General, assumida pel Ple de l'Ajuntament de Terrassa, que d'acord amb 
el que preveu l'article 220.3 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens 
locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, tindrà una composició reduïda. 

b) El Consell d'Administració. 
c) La Gerència. 

Capítol Primer.- La Junta General 

ARTICLE 7.- FUNCIONAMENT DE LA JUNTA GENERAL 

7.1.- La Junta General estarà integrada per un membre en representació de cadascun 
dels grups polítics municipals que composin el Consistori, i amb la ponderació dels 
seus respectius vots en funció del nombre de regidors que integren cada grup 
municipal. En seran President i Secretari els que ho siguin del Ple Municipal. 

7.2.- La convocatòria, la constitució, el procediment, la votació i l'adopció d'acords de 
la Junta General, tant ordinària com extraordinària, es regiran per les mateixes normes 
que regulen el Ple municipal; la resta de qüestions es regirà pel règim general de les 
societats anònimes. 

ARTICLE 8.- JUNTA ORDINÀRIA  

La Junta General Ordinària es reunirà obligatòriament una vegada a l'any, dins el 
primer semestre, per a censurar la gestió social, aprovar, en el seu cas, els comptes 
de l'exercici anterior, i resoldre sobre l'aplicació del resultat. 

ARTICLE 9.- JUNTA EXTRAÒRDINARIA 

La Junta General Extraordinària es reunirà quan ho determinin el seu President o el 
Consell d'Administració, o quan ho sol·licitin una part dels seus membres, amb el 
nombre i l'antelació suficient.  

ARTICLE 10.- JUNTA EXTRAORDINÀRIA I URGENT 

 La Junta General Extraordinària i Urgent serà convocada pel President quan la 
urgència de l'assumpte no permeti convocar-la amb l'antelació suficient de dos dies 
hàbils. En aquest cas s'haurà d'incloure com a primer punt de l'ordre del dia el 
pronunciament de la Junta sobre la urgència, aixecant-se la sessió si aquesta no és 
apreciada. 

ARTICLE 11.- FACULTATS DE LA JUNTA GENERAL 

Seran facultats de la Junta General: 
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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 


