SEGON.- Modificar l’article 20è dels Estatuts Socials, donant-li aquesta nova redacció:
Article 20è.- El Consell d'Administració s'ha de reunir sempre que ho
exigeixi l’interès de la Societat, convocat pel president/ presidenta,
per iniciativa pròpia o bé a petició d'1/3 dels seus membres quan una
vegada sol·licitada al president/presidenta, aquest/aquesta sense
causa justificada no la convoqui en el termini d’un mes. La
convocatòria de les sessions ordinàries amb el assumptes a tractar
les podrà fer també el vicepresident o vicepresidenta o, en el seu
cas, el secretari o secretària del consell d’administració per ordre del
president o presidenta o vicepresident o vicepresidenta.
La convocatòria, que es podrà fer per mitjans fefaents, es durà a
terme sempre amb quaranta-vuit hores d’antelació a la data de la
reunió.
El consell d’administració es podrà celebrar en varies sales o llocs
simultanis, sempre i quan s’asseguri per mitjans audiovisuals o
telefònics la interactivitat i intercomunicació en temps real i, per tant,
en unitat d’acte. En aquest cas, el Secretari farà constar en la
convocatòria el sistema de connexió i, si escau, els llocs en que
estan disponibles els mitjans tècnics necessaris per assistir i
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Article 12è.- La convocatòria de les sessions ordinàries i
extraordinàries, com també la constitució vàlida de la Junta General i
l'adopció d'acords, es regeix per allò disposat en l'article 46 de la Llei
7/1985 del 2 d'abril i l 'article 98 del Text Refós de la Llei Municipal i
de règim local de Catalunya aprovada per Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril.

Data 12-3-2021

PRIMER.- Modificar l’article 12è dels Estatuts socials, donant-li aquesta nova redacció:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL, S.A. (VIMUSA) fa públic que el passat
dia 2 de març de 2021, el Ple de l'Ajuntament de Sabadell, constituït en funcions de
Junta General d'accionistes, va prendre per unanimitat els ACORDS que tot seguit
s'exposen:
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ANUNCI sobre l’aprovació de la modificació de l’article 12è i 20è dels Estatuts
Socials de l’empresa municipal HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL SA
(VIMUSA)
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 12-3-2021

CVE 202110035343

Joan Badia Gauchia
Secretari del consell d’administració
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Sabadell, 10/3/2021
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TERCER.- Aprovar inicialment les modificacions proposades, sotmetent-les a
exposició al públic durant un termini de 30 dies d’acord amb l’article 201 b)
del ROAS, transcorregut el qual i en el supòsit de que no es formulin
al·legacions, considerar-la com aprovació definitiva i portant a terme la
seva publicació de conformitat al que prescriu l’article 201 d) del ROAS.
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participar en la reunió. Els acords es consideraran adoptats en el lloc
on estigui el president.
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