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Fitxa tècnica:  

  
Escriptura de Constitució 28 de juny de 2006 

 

Modificació de l'article 7. Aprovada per la JUNTA GENERAL de la Societat, en sessió celebrada el 30 
de juny de 2009. 

 

Modificació de l'article 7. Aprovada per la JUNTA GENERAL de la Societat, en sessió celebrada el 12 
de novembre de 2010.  

   

ESTATUTS 

 

PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA, S.L. 

  

Capítol I 

Disposicions generals 

Article 1r  

La Societat es denomina PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA, S.L., i es regirà pes 
aquests estatuts, per els preceptes de la Llei 2/1995 de Societats de Responsabilitat 
Limitada, de 23 de març, i demés disposicions vigents en la matèria.  

Article 2n  

L'objecte de la societat és la gestió del Parc Audiovisual de Terrassa que suposarà el 
desenvolupament de les següents activitats: 

- Establiment d'acords de col·laboració i cooperació, convenis i contractes amb altres 
administracions i/o organismes públics, associacions, entitats i empreses en el marc 
del projecte d'especialització estratègica de la ciutat de Terrassa. Podrà també 
constituir empreses, amb acord de la Junta General i/o participar en l'accionariat 
d'altres empreses o organismes, per assolir els objectius de l'àmbit audiovisual. 

- Compravenda i arrendament d'immobles necessaris per al desenvolupament de 
l'esmentat projecte audiovisual.  

Article 3r  

Resten excloses de l'objecte social totes aquelles activitats per a l'exercici de les quals la 
Llei exigeixi requisits especials que no quedin complerts per aquesta Societat.  

Si les disposicions legals exigissin per a l'exercici d'algunes de les activitats compreses en 
l'objecte social algun títol professional, o autorització administrativa, o inscripció en 
Registres Públics, aquestes activitats s'hauran de realitzar mitjançant una persona que 
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ostenti aquesta titularitat professional i, en el seu cas, no podran iniciar-se abans que 
s'hagin complert els requisits administratius exigits.  

Article 4t  

La durada de la Societat és indefinida i inicia les seves operacions el dia de l'atorgament 
de l'escriptura fundacional.  

Article 5è  

La data de tancament de l'exercici social serà el dia 31 de desembre de cada any.  

Article 6è  

El domicili de la Societat s'estableix a Raval de Montserrat número 14 de Terrassa. 
Correspon a l'òrgan d'administració el trasllat del domicili social dins el mateix terme 
municipal, així com la creació, supressió o trasllat de sucursals, agències o delegacions.  

Article 7è  

El capital Social es de 30.000.000 euros, representat i dividit en participacions socials de 
mil euros (1.000 euros) de valor nominal cada una, numerades correlativament  de l'1 al 
30.000 ambdós inclosos, subscrites en la seva totalitat i desemborsades totalment. 

El Capital Social podrà ser augmentat o reduït d'acord amb el prevegin les disposicions 
legals vigents. 

Les participacions representatives del capital socia no podran incorporar-se a títol valors ni 
representar-se mitjançant anotacions en compte ni denominar-se accions. Tampoc no es 
podran emetre resguards provisionals de la propietat de les mateixes. 

Cada participació social concedeix el seu titular el dret a emtre un vot. L'únic títol de 
propietat serà l'escriptura de constitució o be les documents públics que, segons els casos, 
acreditin les adquisicions subsegüents. En cap cas substituiran al document públic 
corresponent les certificacions del Llibre registre de socis. 

Capítol II 

Règim de les participacions socials 

Article 8è  

Les participacions socials estan subjectes al règim previst en la Llei.  

La transmissió de participacions socials i la constitució del dret real de penyora haurà de 
constar en document públic. La constitució d'altres drets reals haurà de constar en 
Escriptura Pública.  

Els drets davant la Societat es podran exercir des del moment que aquesta tingui 
coneixement de la transmissió o constitució del gravamen.  

La societat portarà un llibre registre de socis que qualsevol soci podrà examinar i del qual 
els titulars podran obtenir certificacions dels drets registrats a nom seu.  
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Article 9è  

La transmissió de participacions socials es regirà pel que es disposa als articles 28 i 
següents de la Llei.  

Article 10è  

En el cas d'usdefruit de participacions, la qualitat de soci correspon al nu propietari, però 
l'usufructuari tindrà dret, en tot cas, als dividends acordats per la Societat mentre dura 
l'usdefruit. En el cas de penyora correspondrà al propietari l'exercici dels drets del soci.  

Capítol III 

Òrgans socials 

Article 11è  

Els òrgans socials són la Junta General i els Administradors, i en allò que no es preveu en 
aquests Estatuts es regiran pel que es disposa en els articles 43 i següents de la Llei i 
demés normes que siguin d'aplicació.  

Article 12è  

Junta General  

Els socis reunits en Junta General decidiran, per la majoria legal, en els assumptes propis 
de la competència de la Junta.  

Tots els socis, fins i tot els dissidents o els que no hagin participat en la reunió, queden 
sotmesos als acords de la Junta General. 

És competència de la Junta General deliberar i acordar sobre els assumptes següents: 

a) La censura de la gestió social, l'aprovació de comptes anuals i l'aplicació del resultat. 

b) El nomenament i separació dels administradors, liquidadors i, si s'escau, dels auditors 
de comptes, així com l'exercici de l'acció social de responsabilitat contra qualsevol 
d'ells. 

c) L'autorització als administradors per a l'exercici, per compte propi o aliè, del mateix, 
anàleg o complementari gènere d'activitat que constitueixi l'objecte social. 

d) La modificació dels estatuts socials. 

e) L'augment i la reducció del capital. 

f) La transformació, fusió i escissió de la societat. 

g) La dissolució de la societat. 

 

Article 13è .  

Convocatòria  
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La Junta General serà convocada pels Administradors, o liquidadors, en el seu cas, 
mitjançant comunicació individual i escrita de l'anunci a tots els socis al domicili que consti 
en el llibre registre, per correu certificat, amb avís de recepció. 

La Junta General ordinària es reuneix necessàriament una vegada l'any, dins el primer 
semestre de cada exercici, per censurar la gestió social, aprovar, si s'escau, els comptes 
de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat. 

La Junta General extraordinària es reuneix quan ho acordin els administradors o quan ho 
sol·licitin un nombre de socis que representi almenys el 5% del capital social. A la 
sol·licitud de convocatòria s'ha d'expressar els assumptes a tractar per la junta general. En 
aquest supòsit, la junta s'ha de convocar per a celebrar-se en els 30 dies següents a la 
data en què s'hagi requerit notarialment els administradors per a convocar-la. 

Article 14è  

Assistència i representació  

Tots els socis tenen dret a assistir a la Junta General per ells mateixos o bé representats 
per una altra persona, soci o no. La representació comprendrà la totalitat de les 
participacions del representat, s'haurà de conferir per escrit i si no consta en document 
públic haurà de ser especial per a cada Junta.  

Article 15è  

Administradors  

La Junta General confiarà l'Administració de la Societat a un Administrador únic, dos 
mancomunats, varis solidaris, amb un màxim de cinc, o a un Consell d'Administració.  

Article 16è  

Per ésser nomenat Administrador no es requerirà la condició de soci. 

Són d'aplicació als administradors les incompatibilitats previstes a l'article 18 del Decret 
Legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei4/1985, de 
29 de març, de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana. No podran exercir càrrecs a la 
societat les persones que incorrin en incompatibilitats d'acord amb allò previst a la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració 
de la Generalitat de Catalunya. 

Article 17è  

Els Administradors exerciran el seu càrrec indefinidament, podent ésser separats del seu 
càrrec per la Junta General, encara que la seva separació no consti a l'Ordre del Dia.  

Article 18è  

La representació de la Societat en judici i fora d'ell correspon als Administradors, i 
s'entendrà a tots els actes compresos en l'objecte social. 

Article 19è  

El càrrec d'Administrador és gratuït.  
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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.  

El Consell designarà el seu President i un Secretari. El càrrec de Secretari podrà recaure 
en persona aliena 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 i d'acord amb el règim establert en els 
articles 104 i següents de la Llei.  

 

Article 23è  

Els Administradors, al temps de la dissolució, quedaran convertits en liquidadors, llevat 
que la Junta General n'hagués designat d'altres, en acordar la dissolució.  

Els Liquidadors exerciran el seu càrrec per temps indefinit. Transcorreguts tres anys des 
de l'obertura de la liquidació sense que s'hagi sotmès a l'aprovació de la Junta General el 
balanç final de la liquidació, qualsevol soci o persona amb interès legítim podrà sol·licitar 
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del Jutge de Primera Instància del domicili social la separació dels liquidadors en la 
manera prevista per la Llei.  

 

Article 24è  

La quota de liquidació corresponent a cada soci serà proporcional a la seva participació en 
el capital social.  

Capítol VI 

Societat unipersonal 

Article 25è  

Sempre que la societat tingui la condició d'unipersonal caldrà atendre al que es disposa en 
els articles 125 i següents de la Llei, i el soci únic exercirà les competències de la Junta 
General.  

Transcorreguts sis mesos des del moment que un únic soci sigui propietari de totes les 
participacions socials, sense que aquesta circumstància s'hagués inscrit en el Registre 
Mercantil, aquell respondrà personalment, il·limitadament i solidària dels deutes socials 
contrets duran el període d'unipersonalitat. Inscrita la unipersonalitat, el soci únic no 
respondrà dels deutes contrets amb posterioritat.  

 


