Dimarts, 29 d'octubre de 2013
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Viladecans
EDICTE d’ampliació de capital per aportació no dinerària de la companyia Sociedad Privada Municipal Viladecans
Mediterrània, S.L.
En la sessió extraordinària del Ple municipal, constituït en Junta General, de data 26 de setembre de 2013, s’acorda,
entre d’altres, el següent:
"PRIMER.- AUGMENTAR el capital social, mitjançant aportació no dinerària, en la quantitat de DOS-CENTS
QUARANTA MIL QUATRE-CENTS QUATRE EUR AMB VUITANTA CÈNTIMS (240.404,80.-EUR) mitjançant la creació
de QUARANTA (40) participacions socials, iguals, acumulables i indivisibles i d’iguals característiques que les
actualment en circulació, amb un valor nominal cadascuna d’elles de SIS MIL DEU EUR AMB DOTZE CÈNTIMS
(6.010,12.-EUR), numerades correlativament del número 1.733 a 1.772, ambdues incloses, quedant en conseqüència,
fixada la xifra de capital social en DEU MILIONS SIS-CENTS QUARANTA-NOU MIL NOU-CENTS TRENTA-DOS EUR
AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (10.649.932,64.-EUR).
L'ampliació es realitza sense prima d'emissió. El contravalor de l'augment consisteix en aportació no dinerària consistent
en la titularitat i tots els drets inherents a les participacions socials de la societat privada municipal GESTIÓ
D’INFRAESTRUCTURES I PROJECTES VILADECANS S.L., les dades d'identificació de la mateixa es relacionen més
endavant.
Les participacions socials de nova creació, prèvia renuncia del dret de preferent adquisició del soci únic, VILADECANS
GRUP D’EMPRESES MUNICIPALS S.L., són subscrites com a continuació s'indica:
L’Ajuntament de Viladecans amb NIF núm. P0830200B, representat en aquest acte pel Sr. Carles Ruiz Novella, en la
seva condició d’Alcalde-President de l’Ajuntament de Viladecans, subscriu i desemborsa les QUARANTA (40) noves
participacions socials, numerades correlativament del número 1.733 a 1.772, ambdues incloses, de SIS MIL DEU EUR
AMB DOTZE CÈNTIMS (6.010,12.-EUR) de valor nominal cadascuna d’elles.
El contravalor de la subscripció de les QUARANTA (40) participacions socials consisteix en l’aportació de 7.768
participacions socials, les números 5.544 a 13.311, ambdues incloses, de la societat privada municipal GESTIÓ
D’INFRAESTRUCTURES I PROJECTES VILADECANS S.L., societat de durada indefinida, domiciliada al Passatge de
Llevant, núm. 7, del terme municipal de Viladecans (08840), amb NIF B62409396. Inscrita al Registre Mercantil de
Barcelona a la Fulla B-233171, Volum 41078, i Foli 47.
Títol: Les participacions socials 5.544 a 13.311, totes dues incloses, li pertanyen a l’Ajuntament de Viladecans per
haver-les subscrit i desemborsat en virtut dels acords adoptats en la Junta General celebrada en data 24 de novembre
de 2011.

VALOR DE L’APORTACIÓ: DOS-CENTS QUARANTA MIL QUATRE-CENTS QUATRE EUR AMB VUITANTA
CÈNTIMS (240.404,80.-EUR), que fou aprovada per la Junta General.
MENCIÓ FISCAL: L’operació descrita té la consideració de bescanvi de valors en el sentit exposat en l’article 83.5 del
Text Refós de la Llei de l’Impost sobre Societats, aprovat en virtut del Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març.
La SOCIEDAD PRIVADA MUNICIPAL VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L. (abans S.A.), d’acord amb el previst en
l’article 96.1 lletra c) de la Llei de l’Impost sobre Societats, exerceix l’opció d’acollir-se al règim especial de fusions,
escissions, aportacions d’actius y bescanvi de valors establert en el Capítol VIII del Títol VII del Text Refós de la mateixa
Llei.
De conformitat amb l'article 300 del Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s’aprova el Text Refós de la
Llei de Societats de Capital i l'article 190 del Reglament del Registre Mercantil, es fa constar que amb anterioritat a la
celebració de la Junta, es va posar a la disposició dels socis de la companyia, informe de les Conselleres Delegades en
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Càrregues i gravàmens: Les participacions aportades es troben lliures de càrregues i gravàmens i s’aporten a la societat
amb tot els seus drets inherents, tant polítics com econòmics.
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el qual es van descriure les aportacions projectades, la seva valoració, persones que les efectuaran, número i valor
nominal de les participacions socials que s'emeten i quantia de l'augment del capital social.
L'augment de capital és d'execució immediata i en mèrits de l'aportació efectuada es declaren i queden íntegrament
subscrites i desemborsades les QUARANTA (40) participacions socials de SIS MIL DEU EUR AMB DOTZE CÈNTIMS
(6.010,12.-EUR) de valor nominal cadascuna d’elles, amb efectes, a partir del dia de la data.
Es declara expressament que s'ha fet constar en el Llibre Registre de Socis la numeració i titularitat de les participacions
creades i adjudicades.
SEGON.- L’AUGMENT DEL CAPITAL SOCIAL es portarà terme mitjançant l’emissió de QUARANTA (40) noves
participacions, d’iguals característiques que les actualment en circulació, acumulables i indivisibles de valor nominal SIS
MIL DEU EUR AMB DOTZE CÈNTIMS (6.010,12.-EUR) cadascuna, numerades correlativament del número 1.733 a
1.772, ambdues incloses, el que comporta modificar i adaptar el redactat de l’article 5è dels Estatuts Socials de la
SOCIEDAD PRIVADA MUNICIPAL VILADECANS MEDITERRANIA, S.L. (abans S.A.), tenint en compte les ampliacions
de capital acordades, i socis resultants que, amb derogació del seu text actual, resultaria redactat amb el següent text:
"Article 5è. Capital Social. La Societat té un capital social de DEU MILIONS SIS-CENTS QUARANTA-NOU MIL NOUCENTS TRENTA-DOS EUR AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (10.649.932,64.-EUR). El capital social està
completament subscrit i desemborsat i representat per mil set-centes setanta-dues (1.772) participacions socials, iguals,
acumulables i indivisibles, que no es podran incorporar a títols ni denominar-se accions, de SIS MIL DEU EUR I DOTZE
CÈNTIMS (6.010,12 EUR) de valor nominal cadascuna d’elles, numerades consecutivament de l’U (1) al MIL SETCENTS SETANTA-DOS (1.772), ambdues incloses."
TERCER.- AUTORITZAR indistintament al Secretari del Consell d’Administració, i a les Conselleres Delegades, perquè
en nom i representació de la Societat atorguin tots els documents públics i privats, amb inclusió d’escriptures de
modificació que puguin ser necessàries per a l’execució d’aquest acord i, particularment, per a la seva inscripció en el
Registre Mercantil."
A tal efecte es dóna publicitat dels acords adoptats per l’esmentada societat municipal, d’acord amb el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
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Viladecans, 15 d’octubre de 2013
L’alcalde, Carles Ruiz Novella
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