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ESTATUTS DE MONTORNÈS SERVEIS I MANTENIMENT, SL 
 
CAPITOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1 
La societat es denomina “MONTORNES SERVEIS I MANTENIMENT, S.L.” i 
revesteix la naturalesa jurídica de societat mercantil unipersonal de responsabilitat 
limitada amb capital íntegrament pertanyent a l’Ajuntament de Montornès del Vallès.  
Es regeix pel presents Estatuts i per allò que no estigui previst en els mateixos pel 
Text Refós de la Llei de Societats de Capital, la Llei Reguladora de les Bases de 
Règim Local, el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, i per la resta de normativa 
que li sigui d’aplicació.  
 
Article 2  
Constitueix l’objecte social de la societat la prestació de diversos serveis públics i, 
en concret, els següents:  
 
Manteniment de parcs i jardins 
Enllumenat públic i instal·lacions semafòriques 
Activitats i instal·lacions esportives 
Equipaments, infraestructures i activitats culturals, juvenils i educatives 
Manteniment de la via pública  
Aparcaments públics 
Gossera municipal 
Construcció, manteniment i reformes d’equipaments públics municipals 
Promoció econòmica, empresarial, i turística del municipi 
 
Article 3 
La Societat té el seu domicili social a l’Avinguda de la Llibertat, 2 de Montornès del 
Vallès.  
 
Article 4 
La durada de la societat és indefinida. L’inici de les seves activitats tindrà lloc el dia 
de l’atorgament de l’escriptura fundacional.  
 
Article 5 
Les comunicacions que hagi de realitzar la societat als socis, en compliment del que 
disposa el Text Refós de la Llei de Societats de Capital, es realitzaran a través de 
procediments telemàtics, mitjançant l’ús de signatura electrònica. En cas de no ser 
possible es farà mitjançant qualsevol altre procediment de comunicació, individual i 
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escrit que asseguri la recepció per tots els socis en el lloc designat a aquest efecte o 
al que consti al llibre de registre de socis.  
 
 
CAPÍTOL II. CAPITAL SOCIAL I RÈGIM DE LES PARTICIPACIONS SOCIALS 
 
Article 6  
El capital social és de 36.000 €, dividits en 36 participacions socials de 1.000 € 
cadascuna d’elles totalment subscrites i desemborsades i intransferibles del seu únic 
titular, l’Ajuntament de Montornès del Vallès. 
 
Les participacions socials estan numerades de l’1 al 36 ambdós inclosos, són iguals, 
acumulables i indivisibles. No podran incorporar-se a títols negociables ni 
denominar-se accions.  
 
Les participacions socials no es representaran en cap cas per títols especials, 
nominatius o al portador, ni s’expediran resguards acreditatius d’una o diverses 
participacions socials. L’únic títol de propietat serà l’escriptura fundacional i, en la 
resta de supòsits de modificació de capital social, els altres documents públics que 
puguin atorgar-se. 
 
Article 7 
Les participacions socials estaran subjectes al règim previst en el Text Refós de la 
Llei de Societats de Capital.  
Els drets davant la Societat es podran exercir des del moment en que aquesta tingui 
coneixement de la transmissió o constitució del gravamen. 
La societat durà un Llibre de Registre de Socis que qualsevol soci podrà examinar i 
del que els titulars podran obtenir certificacions dels drets registrats al seu nom.  
 
Article 8 
Les participacions d’aquesta societat mercantil són intransferibles per la seva pròpia 
naturalesa de societat mercantil de capital íntegrament públic.  
 
Article 9 
En el supòsit d’usdefruit de les participacions socials, la qualitat de soci residirà en el 
nu propietari però l’usufructurari tindrà, en tot cas, el dret a percebre els dividends 
acordats per la Societat durant la vigència de l’usdefruit. En cas de penyora, 
correspondrà al propietari l’exercici dels drets de soci.  
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CAPÍTOL III. ORGANS DE LA SOCIETAT 
 
Article 10 
Els òrgans de la societat són:  
 
a) Junta General 
b) Consell d’Administració 
c) Gerència 

 
Secció 1. De la Junta General 
 
Article 11 
La Junta General degudament convocada i constituïda és el poder suprem pel qual 
ha de regir-se la societat, i pot adoptar totes les resolucions que cregui convenients 
pel seu bon funcionament i el compliment del seu objecte social.  
 
Article 12 
El Ple de l’Ajuntament de Montornès del Vallès exercirà les funcions de Junta 
General de la societat. Expressarà mitjançant els seus acords les decisions de soci 
únic de la societat d’acord amb els presents Estatuts i el que estableixi la legislació. 
 
Article 13 
Haurà de reunir-se amb caràcter obligatori i ordinari com a mínim un cop l’any dins 
dels sis primers mesos de cada exercici per a censurar la gestió social, aprovar els 
comptes anuals i l’informe de gestió i resoldre sobre l’aplicació de resultats.  
 
Article 14 
La convocatòria, constitució, procediment, votacions i adopcions d’acords i formació 
de la voluntat del soci únic per part del Ple de l’Ajuntament, en funcions de Junta 
General, s’ajustarà a les disposicions administratives que li siguin d’aplicació.  
 
Per tota la resta de qüestions socials li seran d’aplicació les previsions de la 
legislació mercantil en matèria de societats de responsabilitat limitada.  
 
Article 15 
Seran president o presidenta i secretari o secretària qui sigui Alcalde o secretari de 
l’Ajuntament de Montornès del Vallès, respectivament o les persones que els 
substitueixin d’acord amb les previsions legals.  
 
A les Juntes Generals hi podran assistir, amb veu però sense vot, els membres del 
Consell d’Administració que no siguin regidors de l’Ajuntament i, en general, totes 
aquelles persones a les quals la Llei atorgui aquest dret.  
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Article 16 
Les reunions de la Junta General podran ser ordinàries o extraordinàries. La Junta 
General ordinària es reunirà, necessàriament, dins els primers sis mesos de cada 
exercici, a l’objecte, si s’escau, d’aprovar la gestió social, els comptes de l’exercici 
anterior i resoldre sobre l’aplicació del resultat. Qualsevol altra junta tindrà la 
consideració de Junta General Extraordinària.  
 
Els acords s’adoptaran per majoria simple dels vots dels membres presents de la 
Junta.  
 
Com a excepció al règim d’adopció d’acords general, s’adoptaran per majoria 
absoluta dels vots del número legal de membres de la Junta, l’augment i/o reducció 
de capital i qualsevol altra modificació dels estatuts socials, així com qualsevol altre 
acord per al qual la normativa mercantil exigeixi un quòrum reforçat.  
 
Article 17 
L’acta de cada reunió de la Junta General s’ha de sotmetre a votació en la sessió 
ordinària següent de l’òrgan i ha d’ésser llegida prèviament si abans no ha estat 
distribuïda entre els seus membres. S’ha de fer constar en l’acta la lectura i 
l’aprovació de l’acta anterior, i també les rectificacions que siguin pertinents; en cap 
cas no pot modificar-se el fons dels acords, i les rectificacions s’han de limitar als 
errors materials.  
 
Secció 2. Del Consell d’Administració 
 
Article 18 
El Consell d’Administració és l’òrgan d’administració, gestió i representació 
permanent de la societat.  
 
Estarà format per un nombre de membres determinat pel Ple de l’Ajuntament, no 
inferior a 3 ni superior a 12.  
 
Els Consellers i conselleres seran designats i separats per la Junta General entre 
persones que reuneixin les qualificacions professionals necessàries.  
 
Article 19 
Els Consellers i Conselleres seran nomenats per períodes de 4 anys. El seu mandat 
no podrà ser superior al del consistori i cessarà amb ell.  
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Sens perjudici del que disposa el paràgraf anterior, els Consellers o Conselleres que 
ostentin la condició de regidors o regidores hauran de cessar en el moment en que 
perdin dita condició.  
 
Article 20 
El Consell d’Administració designarà d’entre els seus membres regidors i regidores 
un president o presidenta i un o més vicepresidents o vicepresidentes. 
 
Així mateix el Consell d’Administració nomenarà a la persona que exercirà les 
funcions de Secretari o Secretària del Consell d’Administració. El Secretari o 
Secretària haurà de ser Llicenciat en Dret i no caldrà que pertanyi al Consell 
d’Administració. En aquest darrer cas actuarà amb veu i sense vot.  
 
Article 21 
Les funcions del President o Presidenta del Consell són les següents:  
 
- Convocar, presidir i dirigir les sessions del Consell d’Administració, així com les 

de qualsevol altre comitè o comissió que es constitueixi.  
- Donar el vist-i-plau a les certificacions que expedeixi el Secretari o Secretària.  
- Exercir qualsevol altra faculta que li correspongui per Llei o pels presents 

Estatuts.  
 
El Vicepresident o vicepresidenta, o en el cas que n’hi hagi més d’un o una segons 
l’ordre que correspongui, substituirà el President o Presidenta en els casos 
d’absència, malaltia o altres casos d’impossibilitat.  
 
Article 22 
El Consell es reunirà periòdicament, i com a mínim cada tres mesos, mitjançant 
convocatòria del president o de qui el substitueixi. També el convocarà el president 
quan hi hagi la sol·licitud escrita de, com a mínim, un terç del nombre de membres 
del Consell indicant els punts a tractar a l’ordre del dia. En aquest darrer cas, el 
president convocarà el Consell en el termini de 7 dies hàbils des de la recepció de la 
sol·licitud i hauran de constar a l’ordre del dia els punts que hi estiguin inclosos, a 
més d’aquells altres que el president estimi pertinents.  
 
Les convocatòries del Consell, que es signaran pel Secretari o Secretària per ordre 
de la Presidència del Consell i s’acompanyaran de l’ordre del dia, es realitzaran, 
amb una antelació mínima de dos dies hàbils, per via telemàtica, a través del correu 
electrònic a l’adreça que facilitin els membres del Consell, deixant constància de 
l’enviament i la recepció.  
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Article 23  
El Consell s’entendrà vàlidament constituït quan hi concorrin, presents o 
representats, la meitat més un dels seus components.  
 
L’assistència a les sessions del Consell d’Administració no és delegable.  
 
Els acords del Consell d’Administració s’adoptaran per majoria simple de vots dels 
membres presents, llevat dels casos en què aquests Estatuts o la Llei exigeixin un 
quòrum superior. En cas d’empat, decidirà el vot de qualitat del President o 
Presidenta.  
 
Article 24 
El president o presidenta podrà disposar l’assistència a les sessions del Consell 
d’Administració de persones que no en formin part, amb veu però sense vot.  
 
Article 25 
Dels acords del Consell d’Administració s’aixecaran les corresponents actes que 
seran signades, almenys, pel President o Presidenta i pel Secretari o Secretària i es 
transcriuran al llibre corresponent.  
 
Article 26 
El Consell d’Administració exercirà totes aquelles facultats no reservades 
expressament a la Junta General i a la Gerència per la Llei o els Estatuts, i en 
especial ostentarà l’administració i representació, tant judicial com extrajudicial, amb 
les més àmplies facultats de gestió, administració i disposició, per a tota classe 
d’actes i contractes compresos a l’objecte social definit als Estatuts, de conformitat 
amb el disposat al Text Refós de la Llei de Societats de Capital.  
 
Article 27 
El Consell d’Administració podrà designar entre els seus un Conseller Delegat o 
Consellera Delegada.  
 
Les delegacions que puguin fer-se d’acord amb la legislació al Conseller o 
Consellera Delegada requerirà per a la seva validesa el vot favorable dels dos terços 
del components del Consell, i no produirà efecte fins a la seva inscripció al Registre 
Mercantil.  
 
Article 28 
El càrrec de conseller així com el de conseller o consellera delegada serà gratuït.  
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Secció 3. La Gerència 
Article 29 
La Junta General nomenarà un gerent o una gerent que haurà de reunir les 
condicions legals i podrà ser cessat en qualsevol moment per la Junta General 
encara que no estigui previst a l’ordre del dia de la sessió.  
 
En el mateix acord de nomenament se li hauran de conferir les seves funcions, la 
seva remuneració i la durada del càrrec.  
 
Article 30 
La Gerència assumeix la gestió econòmica i administrativa de la societat.  
 
La Gerència podrà assistir amb veu i sense vot a les reunions del Consell 
d’Administració per informar i ser informat.  
 
Les seves funcions són les següents:  
 
- Executar i fer complir els actes dels òrgans de govern i adoptar les disposicions 

particulars que exigeixi el seu millor compliment.  
- Gestionar la societat de conformitat amb les directrius dels òrgans de govern.  
- Elaborar, d’acord amb el Consell d’Administració, la previsió d’ingressos i 

despeses de l’exercici i els comptes anuals.  
- Preparar el pla anual d’objectius i fixar els indicadors de seguiment i control dels 

mateixos.  
- Adoptar les decisions de règim interior necessàries per al funcionament de la 

Societat, proposar la instrucció d’expedients disciplinaris i exercir el control del 
personal.  

- Formalitzar contractes d’import no superior a trenta mil euros (30.000 EUR).  
 
CAPÍTOL IV. MITJANS ECONÒMICS, EXERCICI SOCIAL I COMPTES ANUALS 
 
Article 31 
Constituirà el patrimoni de la societat:  

 
a) els béns patrimonials de l’Ajuntament de Montornès del Vallès que figurin cedits 

en qualsevol forma a la Societat, de l’actiu i passiu dels quals se’n faci càrrec la 
mateixa.  

 
b) aquells que li adscrigui l’Ajuntament de Montornès del Vallès en ús i explotació, 

conservant la qualificació jurídica originària. 
 
c) aquells que la societat adquireixi per títol legítim. 
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Article 32 
Els recursos de la societat estaran constituïts per: 
 
a) els productes, aprofitaments, fruïts i rendiments del seu patrimoni. 
b) les subvencions i aportacions de l’Estat, Generalitat de Catalunya, UE altres ens 

públics o dependents i particulars. 
c) la resta que puguin atribuir-se per Llei. 

 
Article 33 
L’exercici social coincidirà amb l’any natural, llevat del primer exercici social que 
s’iniciarà el dia d’atorgament de l’escriptura fundacional i finalitzarà el 31 de 
desembre del mateix any.  
 
Article 34 
Dins dels tres mesos següents al tancament de cada exercici social, el Consell 
d’Administració formularà els comptes anuals, l’informe de gestió i, en el seu cas, la 
proposta d’aplicació de resultats. Els esmentats documents seran tramesos a la 
Junta General la qual haurà d’adoptar els acords pertinents dintre del primer 
semestre de cada any.  
 
Article 35 
En el cas que existeixin beneficis, després que s’hagi cobert les càrregues 
financeres i les amortitzacions previstes a la legislació i d’altres acordades per la 
Junta General es destinaran a:  
 
- en tot cas, un 10% de la resta a la creació d’un fons de reserva, que serà 

obligatori fins que arribi a un 20% del capital; 
- el romanent, si n’hi ha, a la finalitat que acordi la Junta General.  
 
El que s’acaba d’assenyalar està condicionat per allò establert als articles 275 i 
següents del Text Refós de la Llei de Societats de Capital i altres previsions legals 
d’aplicació a l’observança estricte dels quals es condiciona la distribució de beneficis 
socials.  
 
Article 36 
Els comptes anuals hauran de sotmetre’s anualment a verificació.  
 
L’auditori de comptes serà obligatòria quan hi concorrin els elements prevists al Text 
Refós de la Llei de Societats de Capital i haurà de fer-se d’acord amb les previsions 
d’aquest text legal.  
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Si no està obligada a realitzar auditoria obligatòria se sotmetran els comptes a 
verificació ja sigui per auditors de comptes o per la Intervenció de l’Ajuntament.  
 
En tot cas, la Intervenció de l’Ajuntament confeccionarà anualment un informe de 
control financer.  
 
Article 37 
En cap cas els òrgans de la societat podran atorgar subvencions o fer donacions 
que responguin a criteris de mera liberalitat.  
 
CAPÍTOL V. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ 
 
Article 38 
La societat es dissoldrà per les causes previstes a la legislació mercantil. 
 
Article 39 
En cas de dissolució, cessarà la representació dels consellers per concloure nous 
contractes i contreure noves obligacions i esdevindran liquidadors assumint les 
funcions assignades pel Text Refós de la Llei de Societats de Capital. Hauran de 
realitzar les operacions de liquidació d’acord amb les normes establertes en aquest 
text legal, llevat que la Junta General que acordi la dissolució acordi altra cosa.”  
 
Montornès del Vallès, febrer 2020 
L’alcalde/president 
José A. Montero Domínguez 
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