Dimecres, 30 d'octubre de 2013
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Viladecans
EDICTE d’ampliació, de fusió per absorció entre la societat Viladecans Qualitat, SL (societat absorbent) i la societat
Gestió d’Aparcaments Viladecans, SL (societat absorbida)
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.- APROVAR la fusió per absorció entre les societats VILADECANS QUALITAT, S.L. (societat absorbent) i la
societat GESTIÓ D’APARCAMENTS VILADECANS, S.L. (societat absorbida).
Les dades relatives a les societats participants en l’operació de fusió són les següents:
- VILADECANS QUALITAT, S.L., domiciliada al carrer Josep Tarradellas, s/n, del terme municipal de Viladecans
(08840), amb NIF B63142848. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, a la Fulla B- 268056, Volum 37997, i Foli 119.
- GESTIÓ D’APARCAMENTS VILADECANS, S.L., domiciliada al carrer Pompeu Fabra, núm. 50, del terme municipal de
Viladecans (08840), amb NIF B62409370. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, a la Fulla B-233173, Volum
42974, Foli 43.
VILADECANS QUALITAT, S.L. és titular de la totalitat de les participacions de GESTIÓ D’APARCAMENTS
VILADECANS, S.L. motiu pel qual la fusió té caràcter especial (simplificada) de conformitat amb el que disposa l’article
49.1 de la Llei 3/2009, de 3 d’abril, de Modificacions Estructurals de les Societats Mercantils.
SEGON.- APROVAR els Balanços de fusió de les societats, que són els últims balanços anuals aprovats, tancats a data
31 de desembre de 2012, segons el que disposen els articles 36.1. en relació amb el 30.3 de la Llei 3/2009, de 3 d’abril,
de Modificacions Estructurals de les Societats Mercantils.
Els Balanços de fusió de les societats s’adjunten com a Annex I.
TERCER.- Successió universal. Com a conseqüència de la fusió per absorció, la societat absorbent VILADECANS
QUALITAT, S.L. adquirirà en bloc el patrimoni de la societat absorbida GESTIÓ D’APARCAMENTS VILADECANS, S.L.
per successió universal en els seus drets i obligacions, quedant aquesta extingida un cop finalitzat el procediment de
fusió.

CINQUÈ.- Fusió per absorció de societat íntegrament participada. Com a conseqüència de la fusió i d’acord amb el que
estableix l’article 49.1 de la Llei 3/2009, de 3 d’abril, de Modificacions Estructurals de les Societats Mercantils, no
procedeix bescanvi de valors, ni es realitza ampliació de capital en la societat absorbent, ni són necessaris els informes
d’administradors ni d’experts sobre el projecte de fusió, ni l’aprovació de la fusió per part de la Junta General de la
Societat absorbida.
Tampoc procedeix la inclusió en el projecte de fusió de les mencions 2ª i 6ª de l’article 31 ni les mencions 9ª i 10ª del
mateix article de la Llei 3/2009, de 3 d’abril, de Modificacions Estructurals de les Societats Mercantils.
En relació amb els articles 49.1, 39.1 i 39.3 de la Llei 3/2009, de 3 d’abril, de Modificacions Estructurals de les Societats
Mercantils, es fa menció expressa que:
a) Atès que no existeixen a la societat titulars de participacions de classes especials o drets especials, ni
obligacionistes, no precedeix l’atorgament de drets especials de cap tipus.
b) Així mateix, tampoc s'atorguen avantatges de classe alguna ni als experts independents ni als Administradors de les
societats intervinents en l'operació de fusió.
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QUART.- Data d’efectes comptables. Establir que las operacions realitzades por la societat absorbida GESTIÓ
D’APARCAMENTS VILADECANS, S.L. es reputaran realitzades a efectes comptables per compte de la societat
absorbent VILADECANS QUALITAT, S.L. des del dia 1 de gener de 2013.

Dimecres, 30 d'octubre de 2013
c) Que de conformitat amb les disposicions de la Llei 3/2009, de 3 d’abril, de Modificacions Estructurals de les Societats
Mercantils, s’ha procedit a inserir en la plana web de la societat la següent informació pels representants dels
treballadors els següents documents:
1. Projecte de fusió.
2. Els comptes anuals i informes de gestió dels tres últims exercicis així com informe dels auditors de comptes.
3. Els Balanços de fusió, tancats a data 31 de desembre de 2012, així com els informes dels auditors.
4. Els Estatuts vigents de la societat VILADECANS QUALITAT, S.L.
5. La identitat, noms i cognoms dels membres del Consell d’Administració de les societats i la data des de la qual
exerceixen els seus càrrecs.
d) Els Consellers Delegats de les societats informen que no s’han produït modificacions importants de l’Actiu o Passiu
de les societats entre la formulació del Projecte i la present Junta General.
e) No existeixen aportacions d’indústria ni prestacions accessòries en la societat que s’extingeix, tampoc procedeix
compensació alguna entre socis.
f) S’adjunten els estatuts de la societat absorbent VILADECANS QUALITAT, S.L., com Annex II.
g) No hi ha incidència de la fusió sobre els treballadors, ni cap impacte de gènere en els òrgans d’administració, ni es
produeix incidència alguna en la responsabilitat social de la societat.
SISÈ.- Ampliació objecte social de la societat absorbent. Com a conseqüència de la fusió acordada, es fa necessari
integrar l’objecte social de l’entitat GESTIÓ D’APARCAMENTS VILADECANS, S.L. en els estatuts socials de
VILADECANS QUALITAT S.L. de manera que s’acorda la modificació de l’article 2 dels estatuts socials de
VILADECANS QUALITAT,S.L. que en endavant, tindran la següent redacció:
"ARTICLE 2: Constitueixen l’objecte de la societat:
a) L’organització, promoció, gestió, administració, explotació i millora, per compte pròpia, de les administracions
públiques o de tercers de tot tipus d’instal·lacions i equipaments d’atenció a la persona, de caràcter esportius, culturals,
educatius, i de lleure, la titularitat dels quals ostenti la societat, o bé li siguin adscrites per l’Ajuntament o pugui tenir per
concessió, d’arrendament o qualsevol altra forma admesa en dret.
b) la prestació de serveis d’atenció a la persona i la realització per compte pròpia, de les administracions públiques o de
tercers, d’activitats, programes, i esdeveniments esportius, culturals, educatius i de lleure, ja sigui amb elements propis o
de tercers, a nivell local, nacional, estatal o internacional.
c) L’organització, promoció, divulgació i gestió de l’esport i les pràctiques físico esportives, que fomentin en general les
vessants educatives, formatives, recreatives i d’ocupació del temps de lleure, de millora de la salut i del rendiment
esportiu i competitiu.

e) L’organització, promoció, divulgació i gestió dels serveis d’atenció a la persona en les vessants educatives i de
l’ocupació del lleure.
f) Promoure la formació i actualització dels coneixements del personal especialitzat en els sectors esportius, culturals,
educatius i del lleure.
g) La promoció, compra i execució de la construcció o rehabilitació, junt a la seva explotació, en venda o lloguer, i/o la
seva administració directa o indirecta d’aparcaments (incloses les zones d’estacionament regular amb horari limitat,
zones blaves) de tot tipus de vehicles. Tanmateix la societat té per objecte l’execució de les actuacions adients per a dur
a terme el servei de grua i la immobilització de vehicles en via pública.
Les activitats que constitueixen l’objecte de la societat podran ser realitzades per aquesta ja directament, ja
indirectament, fins i tot mitjançant la titularitat d’accions o participacions en societats d’empreses, agrupacions, unions o
qualsevol altra mena d’associacions admeses en dret, amb objecte idèntic, anàleg o complementari."
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d) L’organització, promoció, divulgació i gestió de les arts escèniques i musicals i en general totes aquelles que fomentin
la cultura i el lleure.

Dimecres, 30 d'octubre de 2013

SETÈ.- Mencions fiscals. L'operació descrita té la consideració de fusió simplificada en el sentit exposat en l'article 83.1
lletra c) del text refós de la Llei de l'Impost de societats, aprovat en virtut del Reial decret Legislatiu 4/2004, de 5 de
març.
En virtut del que es disposa en l'article 96.1 lletra a) del text refós de la Llei de l'Impost sobre Societats, aprovat en virtut
del Reial decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, les societats intervinents en la fusió simplificada projectada, acorden
optar acollir-se al règim especial previst en el Títol VII, Capítol VIII, de l'esmentada Llei.
VUITÈ.- AUTORITZAR indistintament al Secretari del Consell d’Administració, i als Consellers Delegats, 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.
ESTATUTS
Article 1.- Amb la denominació de VILADECANS QUALITAT S.L. es constitueix una Societat privada municipal en forma
de Societat de Responsabilitat Limitada, de capital íntegrament públic. Aquesta societat es regirà per aquests estatuts, i
en allò que no prevegin, pel Text Refós de la Llei de Societats de Capital, per la Llei de Bases del Règim Local i pel Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i també pels reglaments que les despleguen en allò que pugui
ser d’aplicació. Quan aquests estatuts en refereixin a la Llei s’entendrà el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol,
pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Societat de Capital.
Article 2.- Constitueixen l’objecte de la societat:
a) L’organització, promoció, gestió, administració, explotació i millora, per compte pròpia, de les administracions
públiques o de tercers de tot tipus d’instal·lacions i equipaments d’atenció a la persona, de caràcter esportius, culturals,
educatius, i de lleure, la titularitat dels quals ostenti la societat, o bé li siguin adscrites per l’Ajuntament o pugui tenir per
concessió, d’arrendament o qualsevol altra forma admesa en dret.
b) la prestació de serveis d’atenció a la persona i la realització per compte pròpia, de les administracions públiques o de
tercers, d’activitats, programes, i esdeveniments esportius, culturals, educatius i de lleure, ja sigui amb elements propis o
de tercers, a nivell local, nacional, estatal o internacional.
c) L’organització, promoció, divulgació i gestió de l’esport i les pràctiques físico esportives, que fomentin en general les
vessants educatives, formatives, recreatives i d’ocupació del temps de lleure, de millora de la salut i del rendiment
esportiu i competitiu.
d) L’organització, promoció, divulgació i gestió de les arts escèniques i musicals i en general totes aquelles que fomentin
la cultura i el lleure.
e) L’organització, promoció, divulgació i gestió dels serveis d’atenció a la persona en les vessants educatives i de
l’ocupació del lleure.

g) La promoció, compra i execució de la construcció o rehabilitació, junt a la seva explotació, en venda o lloguer, i/o la
seva administració directa o indirecta d’aparcaments (incloses les zones d’estacionament regular amb horari limitat,
zones blaves) de tot tipus de vehicles. Tanmateix la societat té per objecte l’execució de les actuacions adients per a dur
a terme el servei de grua i la immobilització de vehicles en via pública.
Les activitats que constitueixen l’objecte de la societat podran ser realitzades per aquesta ja directament, ja
indirectament, fins i tot mitjançant la titularitat d’accions o participacions en societats d’empreses, agrupacions, unions o
qualsevol altra mena d’associacions admeses en dret, amb objecte idèntic, anàleg o complementari.
Article 3.- El domicili es fixa en Viladecans, Avda. Josep Tarradellas, s/núm.
Per acord de l’òrgan d'Administració podrà traslladar-se el domicili social dintre del mateix terme municipal on s'hagi
establert així com crear-se, traslladar o suprimir les sucursals, agències i delegacions que el desenvolupament de
l'activitat social faci necessari o convenient.
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f) Promoure la formació i actualització dels coneixements del personal especialitzat en els sectors esportius, culturals,
educatius i del lleure.

Dimecres, 30 d'octubre de 2013

Article 4.- La societat es constitueix per temps indefinit i iniciarà les seves operacions el dia de la signatura de
l'escriptura de constitució.
Article 5.- El capital social es fixa en SET-CENTS VUITANTA-DOS MIL TRES-CENTS EUR (782.300.-EUR) i es troba
dividit en 7.823 participacions acumulables i indivisibles de CENT EUR (100,00.-EUR) de valor nominal cada una,
numerades correlativament de l’1 a 7.823, ambdós incloses
Article 6.- Les participacions representatives del capital social no podran incorporar-se a títols valors, ni representar-se
mitjançant anotacions en compte, ni denominar-se accions. Tampoc podran emetre's resguards provisionals acreditatius
de la propietat d'una o vàries participacions socials. L'únic títol de propietat serà l'escriptura pública de constitució o bé
els documents públics que, segons els casos, acreditin les adquisicions subsegüents.
Article 7.- La Direcció i Administració de la Societat serà a càrrec dels òrgans següents:
1. Junta General.
2. Consell d'Administració.
3. Gerència.
El Gerent podrà ser assistit, en les seves funcions, per un Adjunt a Gerència.
Article 8.- El Ple de l'Ajuntament actuarà com a Junta General de la societat.
La convocatòria, la constitució, el procediment, les votacions i l'adopció d'acords de la Junta General s'acomodaran a la
legislació de Règim Local. Seran aplicables les normes reguladores del règim de les Societats de Capital en les altres
qüestions socials.
La Junta General és l'òrgan suprem de la Societat. El seu President serà l'Alcalde de l'Ajuntament de Viladecans. A les
reunions de la Junta podran assistir, amb veu però sense vot els tècnics o funcionaris que es consideri oportú, així com
el Gerent. Actuarà de Secretari de la Junta General el de l'Ajuntament o qui reglamentàriament el substitueixi.
És competència de la Junta General deliberar i acordar sobre els següents assumptes:
a) La censura de la gestió social, l'aprovació dels comptes anuals i l'aplicació del resultat.
b) El nomenament i separació dels membres del Consell d'Administració, liquidadors i, en el seu cas, dels auditors de
comptes, així com l'exercici de l'acció social de responsabilitat contra qualsevol d'ells.
c) L'autorització als Administradors per l'exercici, per compte pròpia o aliena, 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 social.
f) La transformació, fusió i escissió de la societat.

h) Qualsevol altres assumptes que determinin la Llei o els Estatuts.
A més a més, la Junta General podrà impartir instruccions a l'Òrgan d'Administració o sotmetre a autorització l'adopció
per aquest Òrgan de decisions o acords sobre determinats assumptes de gestió.
Article 9.- L'administració i representació permanent de la Societat correspon al Consell d'Administració, que estarà
compost per tres Consellers com a mínim, i nou com a màxim. La determinació del nombre correspon a la Junta
General.
Els Consellers seran designats lliurament per la Junta General entre persones professionalment qualificades, i exerciran
el seu càrrec per un període de quatre anys, coincidents amb cada renovació de la Corporació. No obstant, continuaran
en el càrrec malgrat el transcurs dels quatre anys quan, per qualsevol circumstància no haguessin estat nomenades les
persones que han de succeir-los, per períodes no superiors a quatre anys.
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g) La dissolució de la societat.
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Podran ésser reelegits una o més vegades, per períodes d'igual duració màxima. La separació podrà ser acordada en
qualsevol moment per la Junta General.
EI Consell escollirà, entre els seus membres, un President. S'exceptua aquest procediment per a la designació del
primer Consell d'Administració. Són funcions del President les de convocar, presidir i dirigir les sessions del Consell,
donar el vist-i-plau a les certificacions que expedeixi el secretari, i exercir qualsevol altra que li corresponguin per Llei o
pels Estatuts.
Serà Secretari del Consell d'Administració i de la societat, el Vicesecretari de l'Ajuntament de Viladecans, per delegació
del Secretari de l'Ajuntament de Viladecans; en cas d'absència del Secretari l'acta sempre serà signada per un membre
del Consell d'Administració.
El Consell podrà designar, entre els seus membres, al Vice-President, que haurà de substituir el President, en totes les
seves atribucions, en els casos d'absència, malaltia o qualsevol altra impossibilitat.
Així mateix, el Consell podrà escollir, també entre els seus membres, un o diversos Consellers Delegats, en els quals
podrà delegar part de les seves funcions, excepte les que legalment són indelegables. En aquest cas, el Conseller
Delegat, i si n'hi ha més d'un cadascun de forma solidaria i indistintes, és l'Òrgan executiu del Consell d'Administració i,
amb aquest caràcter, representarà a la Societat en judicis i altres circumstàncies i assumptes podrà comparèixer, sense
necessitat de poder previ i especial davant de tota mena de Jutjats i Tribunals de l'Estat, de les Comunitats Autònomes,
les Corporacions i altres Ens públics, i davant de tota mena de persones físiques o jurídiques, fins i tot davant el Banc
d'Espanya i de les seves sucursals. També podrà atorgar les substitucions i delegacions necessàries per al compliment
d'aquestes finalitats.
El càrrec del membre del Consell d'Administració no serà gratuït, i la remuneració, que consistirà en una quantitat fixa
anual, serà fixada per cada exercici per acord de la Junta General i no tindrà com a base una participació als beneficis.
Article 10.- El Consell d'Administració es reunirà sempre que el convoqui el President. La convocatòria es cursarà per
escrit a tots els Consellers, amb vint-i-quatre hores d'antelació. Podrà ser sol·licitada també, per la majoria dels
Consellers, i no podrà en aquest segon supòsit demorar la celebració del Consell més de quinze dies de què hagués
estat sol·licitada.
Perquè pugui celebrar-se sessió vàlidament, caldrà l'assistència personal o representativa de la meitat més un dels seus
components. En cas de representació, aquesta haurà de recaure necessàriament en un altre Conseller que hi assisteixi i
haurà de consignar-se per escrit. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels Consellers concurrents a la sessió.
Els acords del Consell d'Administració es consignaran en actes transcrites al Llibre corresponent i es firmaran pel
President, o qui el representi i el Secretari del Consell.
El Consell d'Administració tindrà plenes facultats de direcció, gestió i execució respecte de la Societat, sense perjudici
de les facultats que aquest Estatuts i la legislació local, mercantil i especifica de l'Ajuntament de Viladecans reservin a la
Junta General.

Article 11
1.- La Junta General designarà un Gerent, càrrec que hauria de recaure en persona especialment capacitada.
El Gerent desenvoluparà el comandament de tots els serveis tècnics i administratius, amb independència de les
funcions que el Consell li delegui. A tal efecte, i un cop la Junta General hagi designat la persona que hagi d'ocupar el
càrrec, el Consell d'Administració establirà mitjançant acord, les condicions amb les quals hagi de desenvolupar-lo, fent
constar les atribucions que se li confereixen, la remuneració, els terminis els motius de la cessació en les seves
funcions, i tot el que calgui per atorgar al seu favor, poders de representació de la Societat, amb les facultats
necessàries per poder-los exercir. Posteriorment es formalitzarà el corresponent contracte, sotmès en qualsevol cas a la
legislació laboral.
En cas de vacant, absència o malaltia del Gerent, les seves funcions haurà d'executar-les el Conseller Delegat o, de no
existir, el President del Consell.
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A aquest efecte, el Consell podrà alienar, gravar, hipotecar o executar qualsevol acte de rigorós domini i lliure disposició,
fins i tot respecte de bens immobles, etc. així com transigir en l'exercici d'accions o sotmetre-les a l’arbitratge de dret o
equitat, comparèixer en judici davant de tota mena d'autoritats o Tribunals, i en general realitzar tota classe d'actes i
negocis respecte a tota classe de béns i drets sempre que aquests actes no estiguin especialment reservats per la Llei a
la competència de la Junta General, o no estiguin inclosos en l'objecte social.

Dimecres, 30 d'octubre de 2013
El Gerent podrà assistir, a fi d'ésser informat i d'informar, amb veu però sense vot, a les reunions del Consell
d'Administració i de les Comissions o Comitès Delegats, excepte en el cas que el Consell disposés fer-ho d'altra
manera, pels motius que estimés convenients, segons el seu criteri.
2.- La Junta General, amb l'informe del Gerent, podrà anomenar, per assistir en les funcions del Gerent, un Adjunt a
Gerència, càrrec que haurà de recaure en persona especialment capacitada. L'Adjunt a Gerència desenvoluparà les
tasques que el Consell d'Administració i el Gerent li puguin delegar, determinant el Consell d'Administració mitjançant
acord les condicions amb les quals ha de desenvolupar el càrrec, fent constar la seva remuneració, els terminis i els
motius de cessació en les seves funcions. El seu contracte estarà sotmès a la legislació laboral.
Article 12.- L'exercici social comprendrà, des del dia 1 de gener fins el 31 de desembre de cada any, a excepció del
primer exercici que s'iniciarà en el moment de constituir-se la Societat i finalitzarà el dia 31 de desembre del mateix any.
En el termini dels tres mesos següents a la terminació de l'exercici social, el Consell. d'Administració formalitzarà un
balanç al 31 de desembre anterior, amb el compte de pèrdues i guanys, la memòria explicativa de la situació econòmica
de la societat i del curs dels seus negocis i la proposta d'aplicació dels resultats de l'exercici tancat. Aquest documents
s'elevaran a la Junta General a fi que els aprovi.
Article 13.- El benefici resultant de l'exercici es distribuirà segons acord de la Junta General, observant les disposicions
legal en la matèria.
Article 14.- La societat es dissoldrà per les causes i en la forma prevista a la legislació societària i a la de Règim Local.
Disposicions addicionals.
Primera.- La societat està subjecta al règim de comptabilitat pública, sense perjudici de que s'adapti a la legislació
mercantil i al pla general de comptabilitat vigent per a les empreses espanyoles.
Els Estats de previsió de les despeses i els ingressos de la societat s’han d’integrar en el pressupost general de
l'Ajuntament de Viladecans.
Segona.- La societat s'ajustarà en la seva activitat contractual als principis de publicitat i concurrència tret que la
naturalesa de l'operació a realitzar sigui incompatible amb aquests principis.
Tercera.- El personal de la Societat tindrà caràcter laboral, el qual no adquirirà en cap cas la condició de funcionari
(Article 222 del ROAS).

CVE-Núm. de registre: 022013025427

Viladecans, 15 d’octubre de 2013
L’alcalde, Carles Ruiz Novella
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