Secretaria General

L’art 2 es proposa que quedi redactat de la forma següent:
Article 2
Constitueixen l'objecte social de la societat les següents activitats:
• La realització de totes aquelles activitats encaminades a la millor gestió i administració
del cicle integral de l'aigua, des de la regulació dels recursos hidràulics necessaris, fins
a la reutilització i/o retorn de les aigües tractades al medi natural.
• Les activitats que estiguin encaminades a la prospecció, implantació, gestió,
administració i explotació d'infraestructures i serveis relacionats amb tot tipus de
xarxes de subministrament i de comunicació i distribució, la titularitat de les quals
ostenti la societat o pugui tenir per concessió, arrendament o qualsevol altra forma
jurídica.
• Organitzar i prestar el servei públic de neteja viària i de les platges dins el terme
municipal.
• Prestar activitats i serveis en els àmbits de: la recollida de residus, la jardineria
municipal i el manteniment de la via pública dins del terme municipal.
• La gestió del cobrament de tot tipus de preus públics, taxes, impostos o qualsevol altra
figura tributària, quan estigui facultada per a realitzar-la en virtut de conveni, delegació,
atribució legal, o qualsevol altre títol habilitant, de qualsevol administració publica o bé
organismes que en depenguin, quedant excloses les potestats que resultin
incompatibles amb la naturalesa jurídica de l'empresa.
L'objecte social podrà ser realitzat per la Societat de forma directa o indirecta, fins i tot
mitjançant la titularitat d'accions o participacions d'empreses, societats, agrupacions,
unions o qualsevol altre tipus d’associació admesa en dret.
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PRIMER. APROVAR inicialment la modificació dels Estatuts de la societat “Companyia
d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, Societat Anònima Municipal“, amb el redactat següent:

Data 19-7-2021

ACORD

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L'acord esmentat és el que es transcriu literalment a continuació, a efectes d'informació
pública:

B

Amb data 5 de juliol de 2021, el Ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va aprovar
inicialment la modificació dels Estatuts de la Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú,
SAM, per ampliar l'objecte social i celebració telemàtica dels seus òrgans. (Exp.
63/2021/eSEC).

https://bop.diba.cat

A

EDICTE

La Junta General podrà constituir-se i celebrar les reunions, així com adoptar acords de
forma telemàtica, tant pel que fa a les reunions ordinàries com a les extraordinàries.
En les reunions que se celebrin de forma telemàtica, les persones que formin part de la
Junta General poden trobar-se en diferents llocs, sempre que s’asseguri per mitjans
electrònics, considerant també els telefònics i audiovisuals, la identitat dels membres i de
les persones que les supleixen, el contingut de les seves manifestacions i el moment en
què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre elles en
temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la reunió.
El/la secretari/ària tindrà la competència per a reconèixer la identitat de les persones que
formin part de la Junta, i així ho expressarà en l'acta.
Els mitjans electrònics emprats han de garantir que no es produeixin interferències
externes, la seguretat de les persones que hi participen, el manteniment del quòrum de
constitució, la llibertat en la participació en els debats i deliberacions i el secret d’aquestes
deliberacions.
La convocatòria, la constitució, el procediment, les votacions i l’adopció d’acords de les
Juntes Generals, ordinàries i extraordinàries, s’acomodaran, en tot allò no previst en
aquest article, a les disposicions tant de dret públic com de dret privat que li siguin
d’aplicació.
Seran president/a i secretari/ària de les Juntes Generals, l'alcalde/essa de Vilanova i la
Geltrú, i el/la secretari/ària general de la Corporació.
A les Juntes Generals hi podran assistir, amb veu però sense vot, els membres no
regidors del Consell d’Administració, el/la gerent/a i les altres persones a les quals la Llei
atorgui aquest dret.
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La convocatòria serà tramesa preferentment per mitjans electrònics, fent-hi constar l'ordre
del dia, juntament amb la documentació necessària per a la seva deliberació, les
condicions en què es celebrarà la reunió, el sistema de connexió, si escau i, si cal, els
llocs en què estiguin disponibles els mitjans tècnics necessaris per assistir i participar en
la reunió.

CVE 202110095906

Les reunions de la Junta General poden esser ordinàries o extraordinàries.

Data 19-7-2021

Article 9

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L’art 9 es proposa que quedi redactat de la forma següent:

B

Tanmateix, la societat, com a mitjà propi de l’Ajuntament, podrà rebre els encàrrecs en el
termes de la legislació contractual relacionats amb les matèries que formen part de
l’objecte social.

A

Secretaria General

Secretaria General

El Consell serà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió la meitat més un dels
seus components. Els acords s'adoptaran pel sistema de vot ponderat, segons
representació dels grups municipals en la Junta General, per les majories previstes a
l'article 248 de la Llei de societats de capital. El/la president/a tindrà vot de qualitat en cas
d'empat i podrà convocar a les reunions del Consell, a fi d'assessorar tota classe de
persones, ja siguin funcionaris públics, de la pròpia societat o alienes, que podran assistir
a les reunions a fi d'expressar la seva opinió o la raó de ciència, amb veu però mancades
de vot.
La convocatòria serà tramesa preferentment per mitjans electrònics, fent-hi constar l'ordre
del dia, juntament amb la documentació necessària per a la seva deliberació, les
condicions en què es celebrarà la reunió, el sistema de connexió, si escau i, si cal, els
llocs en què estiguin disponibles els mitjans tècnics necessaris per assistir i participar en
la reunió.
El Consell d’Administració podrà constituir-se i celebrar les reunions, així com adoptar
acords de forma telemàtica, tant pel que fa a les reunions ordinàries com a les
extraordinàries.
En les reunions que se celebrin de forma telemàtica, les persones que formin part del
Consell d’Administració poden trobar-se en diferents llocs, sempre que s’asseguri per
mitjans electrònics, considerant també els telefònics i audiovisuals, la identitat dels
membres i de les persones que les supleixen, el contingut de les seves manifestacions i
el moment en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació
entre elles en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la reunió.
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El/la president/a, si considera adient per als fins de la societat la sol·licitud presentada,
convocarà reunió del Consell dins el termini de deu dies hàbils a comptar des de la
rebuda de l'esmentat prec, i autoritzarà l'ordre del dia en els punts interessats, junt amb
els que estimi oportú introduir en l'ordre del dia.

Data 19-7-2021

El Consell d’Administració es reunirà tantes vegades l'any com estableix la legislació en
vigor i tants cops com sigui convocat pel president/a del Consell d’Administració o per qui
faci les seves funcions. També serà convocat el Consell mitjançant sol·licitud escrita de la
tercera part, com a mínim, del nombre de components del Consell de la Societat,
sol·licitud que haurà d'incloure necessàriament el punt a tractar en la reunió i la
justificació de la sol·licitud.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Article 18

A

L’art 18 es proposa que quedi redactat de la forma següent:

Els mitjans electrònics emprats han de garantir que no es produeixin interferències
externes, la seguretat de les persones que hi participen, el manteniment del quòrum de
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El/la secretari/ària tindrà la competència per a reconèixer la identitat de les persones que
formin part del Consell, i així ho expressarà en l'acta.

Secretaria General

A

constitució, la llibertat en la participació en els debats i deliberacions i el secret d’aquestes
deliberacions.

SEGON. SOTMETRE la modificació dels Estatuts al tràmit d’informació pública durant el
termini de 30 dies hàbils, amb inserció d'un anunci al DOGC, al BOP i al tauler d’edictes
municipal.
TERCER. Peu de recurs.
Contra aquest acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de
cap tipus de recurs.

Vilanova i la Geltrú, 12 de juliol de 2021
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Olga Arnau Sanabra
Alcaldessa-Presidenta

CVE 202110095906

Resolent la Corporació Municipal de Vilanova i la Geltrú sobre la continuïtat i manera de
prestació del servei, d’acord amb la Llei.

Data 19-7-2021

La societat es dissoldrà quan concorrin les causes expressades a la Llei de societats de
capital i en l’article 226 del Decret 179/1995, de 13 de juny, de la Generalitat de
Catalunya. Dissolta la societat s’obrirà el període de liquidació, nomenant la Junta
General un nombre senar de liquidadors que, atenent-se als acords de la Junta General
d’accionistes -que conservarà únicament a efectes liquidadors la seva sobirania durant
l’esmentat període-, assumiran les funcions que els assenyala l’article 272 de la Llei de
societats anònimes.
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Article 25
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L’art 25 es proposa que quedi redactat de la forma següent:
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