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TÍTOL I: DENOMINACIÓ, OBJECTE, DOMICILI, DURACIÓ I COMENÇAMENT 

ARTICLE 1r. La Societat tindrà la denominació “ INICIATIVES PÚBLIQUES DE 

GANDIA, S.A. “ Es configura com a Societat Anònima Municipal depenent de 

l'Ajuntament de Gandia. 

 

Es regirà pels presents Estatuts i, en el no previst per ells, pel RD.Leg. 

1564/1989 de 22 de desembre de 1989 pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 

de Societats Anònimes, i legislació complementària. Així mateix per les 

disposicions aplicables de la Llei 7/1985, de 2 d'Abril, reguladora de les Bases de 

Règim Local, i d'acord amb el que estableix l'article 85 ter. de la mateixa, en les 

matèries per ell assenyalades, pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'Abril 

que aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim 

Local, i pel Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, per tractar-

se d'una societat mercantil de capital que pertany íntegrament a l'Ajuntament de 

Gandia. 

 

La societat Iniciatives Publiques de Gandia, S.A. és mitjà propi i servei tècnic de 

l'Ajuntament de Gandia, i de les altres entitats i organismes autònoms 

dependents del mateix, podent aquests fer-li encomanes de gestió, d'acord amb 

el que preveu l'article 24.6 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del 

Sector Públic, en les que s’especificaran les condicions de l'encàrrec i les 

condicions assumides per la societat i seran d'execució obligatòria d'acord amb 

les instruccions fixades unilateralment per l’encomanant.  

 

La societat no podrà participar en licitacions públiques convocades per 

l'Ajuntament de Gandia, sense perjudici que quan no concórrega cap licitador se 

li puga encarregar l'execució de la prestació objecte de les mateixes. 

 

ARTICLE 2n.- OBJECTE SOCIAL. 

L’objecte social de la empresa es: 
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1. La promoció econòmica i social de Gandia i el foment dels mecanismes que 

contribuesquen al desenvolupament i expansió de la ciutat. Per això, i per  

acomplir estos fins, aquest objecte, en particular comprendrà : 

o El foment, realització i gestió de projectes i accions que aporten 

nous desenvolupaments, econòmics, tecnològics i 

d’infraestructures a la ciutat, mitjançant la participació directa en 

iniciatives d’interès local, o mitjançant la col·laboració amb d’altres 

empreses. 

o La promoció i gestió de la rehabilitació i millora d’infraestructures 

dels espais productius de la ciutat 

o La realització d’estudis i avaluacions sobre projectes de la ciutat, 

anàlisis econòmics, financers i estructurals i sobre l’impacte de 

les tecnologies d’informació i comunicació sobre l’estructura 

econòmica de la ciutat de Gandia. 

o La potenciació de la imatge exterior de la ciutat. 

o La promoció exterior dels sectors econòmics estratègics de la 

ciutat. 

o La captació d’inversió per a iniciatives empresarials que aporten 

recolzament financer i tècnic a nous projectes empresarials. 

o La recerca i gestió d’ajudes previstes per la Unió Europea, l’Estat, 

la Comunitat Autònoma i l’Ajuntament. 

o La gestió de l’explotació i manteniment de les xarxes del servei 

de clavegueram. Així mateix, podrà executar les obres de noves 

infrastructures per a l’ampliació i millora del servei, així com totes 

aquelles actuacions d’inversió que per raó de la pertinença al 

cicle integral de l’aigua incidisquen, directa o indirectament en el 

servei de clavegueram, o bé aquelles altres obres directament 

relacionades amb les anteriors que per raons d’economies 

d’escala o racionalitat de l’actuació, aconsellen el seu 

desenvolupament per la societat encarregada de la gestió del 

clavegueram 

2. La promoció d'habitatges socials i protegits i de les polítiques afins, la 

promoció de sòl per al desenvolupament de polítiques estratègiques de la ciutat i 
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la implantació de dotacions de caràcter social. Per això, i per acomplir estos fins, 

aquest objecte, en particular comprendrà : 

a) La promoció i gestió  d’immobles i d'habitatges, especialment els de protecció 

oficial, els de caràcter social, i els destinats per a règim de lloguer,  tot i arribant a 

ser l'òrgan gestor, si és el cas, de les cooperatives d'habitatge que es 

constituesquen. Així mateix, podrà realitzar la millora arquitectònica i la solució 

de problemes relacionats amb aquest àmbit com ara: activitats de control, 

registre de solars, gestió de subvencions per a façanes i escales, programes de 

rehabilitació en àrees determinades, fórmules de gestió veïnals, etc. 

b) L'adquisició de sòl per qualsevol dels procediments legalment establerts i la 

gestió del patrimoni municipal del sòl, amb la  finalitat de constituir reserves, 

edificar una vegada urbanitzat o incorporar-lo al tràfic jurídic immobiliari. 

c) La realització de projectes d’urbanització i la gestió i explotació d’obres i 

serveis resultants de la urbanització necessaris per a la promoció i gestió dels 

immobles i habitatges a que fa referència el apartat 1 d’aquest article.  

La Societat podrà realitzar, així mateix, els actes següents: 

 Adquirir i transmetre béns mobles o immobles, així com constituir, 

modificar i extingir qualsevol classe de drets sobre dites béns mobles o 

immobles, amb vista a la millor consecució de la urbanització, edificació i 

aprofitament de l'àrea d'actuació. 

 Realitzar convenis amb els organismes competents, que hagen de 

coadjuvar, per raó de la seua competència, a l'èxit de la gestió. 

 Alienar, inclòs anticipadament, les parcel·les que donaran lloc als solars 

resultants de l'ordenació, en els termes més convenients per a assegurar la 

seua edificació en els terminis previstos. 

3. La promoció, foment i gestió dels mecanismes, projectes i iniciatives que 

contribuesquen al desenvolupament i expansió turística de Gandia i les seues 

empreses turístiques.  

4. La promoció, foment i gestió dels mecanismes, projectes i iniciatives que 

contribuesquen al desenvolupament de la cultura física de la població de Gandia 

i les seues instal·lacions esportives. 
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5. La gestió dels serveis de zona blava i grua, gestió d’aparcaments en lloguer i 

altres formes jurídiques, així com gestió, construcció i explotació d’aparcaments. 

Per això, i per acomplir estos fins, aquest objecte, en particular comprendrà : 

o La compra d’instal·lacions per a posar en funcionament el servei 

de la zona blava i la seua ampliació. 

o La prestació del servei de retirada de vehicles de la via pública i 

el seu posterior dipòsit. 

o La gestió d’aparcaments en règim de lloguer i altres fórmules 

jurídiques (campes). 

o La gestió, construcció i explotació d’aparcaments públics tant en 

superfície com en soterrani. 

6. La societat podrà realitzar tots els actes tendents a la millor consecució de les 

seues finalitats socials. 

7. La societat podrà desenvolupar les activitats integrants del seu objecte social, 

mitjançant la titularitat d’accions o participacions en societats amb objecte idèntic 

o anàleg. Així mateix podrà constituir per aquests mateixos objectius d’altres 

societats en les que participen d’altres entitats públiques o privades i/o persones 

físiques o jurídiques. 

ARTICLE 3r.- DURACIÓ I DATA DE COMENÇAMENT DE LES OPERACIONS. 

La Societat es constituïx per temps indefinit i donarà començament a les seues 

operacions en el dia de l'atorgament de l'escriptura de constitució. 

ARTICLE 4t.- EXERCICI. 

L'exercici social coincidirà amb l'any natural, i es tancarà el dia 31 de Desembre 

de cada any. 

ARTICLE 5è.- DOMICILI SOCIAL. 

La Societat té el seu domicili en la Plaça Major 1 de Gandia. 

L'òrgan d'administració te la competència de crear, traslladar o suprimir 

sucursals o delegacions; així com traslladar el domicili social dins del terme 

municipal. 
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TÍTOL II : CAPITAL SOCIAL I ACCIONARIAT 

ARTICLE 6è.- CAPITAL SOCIAL. 

El capital social es fixa en la quantitat de 3.657.000,00 euros (TRES MILIONS 

SIS CENTS CINQUANTA-SET MIL EUROS), desembossat en la seua totalitat, i 

dividit en 3.657 accions nominatives, íntegrament desembossades, iguals, 

acumulables i indivisibles amb un valor nominal, cada una d'elles de 1.000 euros, 

numerades correlativament, de l'U al TRES MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SET, 

ambdós inclusius, subscrites íntegrament per l'Ajuntament de Gandia. 

En representació d'estes accions s'emetrà un títol múltiple.” 

 

ARTICLE 7è.- TRANSMISSIÓ DE LES ACCIONS. 

Atès el caràcter de societat anònima municipal, l'Ajuntament de Gandia és 

propietari exclusiu del capital social. La transmissió d'accions només podrà fer-se 

en favor d'entitats de Dret Públic que assumisquen el compliment de les finalitats 

que constituïxen l'objecte de la Societat. 

 

TÍTOL III: ÒRGANS DE LA SOCIETAT 

ARTICLE 8è- ÒRGANS DE LA SOCIETAT. 

Són òrgans de la Societat: 

 La Junta General, constituïda per l'Alcalde i tots els regidors de la 

Corporació, 

 Els Administradors, que constitueixen el Consell d'Administració. 

CAPÍTOL I.- LA JUNTA GENERAL 

ARTICLE 9è.- RÈGIM I FACULTATS. 

La Junta General, respecte del procediment i l’adopció d'acords, s'acomodarà en 

la seua integritat a allò que establix l'article 85 ter. de la Llei 7/1985 RBRL,  a allò 

que  disposa el RDLEG 1564/1989 de 22 de desembre de 1989 pel qual s'aprova 
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el text refós de la Llei de Societats Anònimes, i a la legislació societària 

complementària. 

La Junta General, tindrà les facultats següents: 

a)  Nomenar el Consell d'Administració 

b)  Fixar la remuneració dels Consellers 

c)  Modificar els Estatuts 

d)  Augmentar o disminuir el capital social 

e)  Emetre obligacions 

f)  Aprovar l’inventari i el balanç anual 

g)  Les altres que la Llei de Societats Anònimes atribuïx a la Junta. 

La voluntat dels socis expressada per majoria en Junta General regirà la vida de 

la societat d'acord amb la Llei. 

Actuarà de President de la Junta el de la Corporació, i com a Secretari el 

designat pel President de la Junta. 

ARTICLE 10è.-  CONVOCATÒRIA 

La Junta General d'Accionistes, haurà de ser convocada amb caràcter ordinari, 

almenys una vegada a l'any, en els sis primers mesos.  

 Amb caràcter extraordinari la Junta podrà ser convocada per iniciativa pròpia del 

President del Consell d'Administració, a petició d’almenys una tercera part dels 

membres del Consell, o a petició, d’almenys, una tercera part dels membres de 

la Junta General, sense que cap dels membres de la Junta puga sol·licitar més 

de sis anualment. En estos dos últims casos, el President fixarà la data de 

celebració de la Junta General en un termini no superior a 30 dies. 

ARTICLE 11è.- SUPLÈNCIA. 

En cas d'absència, malaltia, incapacitat o mort de President, la convocatòria es 

farà pel Vicepresident primer; si concorregueren en este les mateixes causes, pel 

Vicepresident Segon. Si estes, en este últim també s’hi produïren, aleshores, pel 

membre de major edat.  
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ARTICLE 12è.- QUÒRUM PER A L'ADOPCIÓ D'ACORDS. 

Els acords de la Junta General seran vàlids quan siguen aprovats per, almenys, 

la meitat més un dels seus membres. 

ARTICLE 13è.- FORMA DE LA CONVOCATÒRIA. 

La comunicació de la convocatòria per a celebrar la Junta General Ordinària es 

farà per ofici, carta, telegrama, fax, telefax, o qualsevol altre mitjà que permeta 

tindre constància de la seua recepció.  

A la convocatòria es farà constar el dia, l’hora, el lloc de celebració de la sessió, i 

l’Orde del dia. Es remetrà almenys amb un mes d'antelació per a les sessions 

ordinàries i amb un dia per a les extraordinàries. Per a l'anunci de la 

convocatòria de les Juntes Ordinàries caldrà ajustar-se al que disposa l'article 97 

i 98 del RDLEG 1564/1989.  

ARTICLE 14è.- RÈGIM SUPLETORI. 

 En allò no previst expressament en este capítol, caldrà ajustar-se al que disposa 

la normativa reguladora de les Societats Anònimes.  

CAPÍTOL II. EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ. 

ARTICLE 15è.- ADMINISTRACIÓ.  

La gestió i representació de la Societat s'encomanarà a un CONSELL 

D'ADMINISTRACIÓ format per entre cinc i onze membres. El poder de 

representació correspondrà al propi Consell, que actuarà  col·legiadament.  

El Consell d'Administració podrà delegar totes o part de les seues facultats 

legalment delegables en un Gerent designat pel Consell d'Administració, i/o un o 

més Consellers Delegats. Així mateix el Consell d'Administració podrà atorgar i 

revocar apoderaments.  

En tot cas, seran funcions del Gerent: 

a)  Executar i fer complir els acords del Consell. 

b)  Dirigir i inspeccionar els serveis 

c)  Assistir a les sessions del Consell. 

d)  Les altres que el Consell li conferisca. 
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L'àmbit del poder de representació dels òrgans delegats serà sempre el que 

determina el RDLEG 1564/1989 en l'article 129, en relació amb els 

Administradors; de manera que, en cas de delegació parcial, les facultats 

delegades amb limitacions només tindran eficàcia interna entre l'òrgan i la 

societat. 

L'execució, formalització i elevació a públic dels acords del Consell, si és el cas, 

correspondrà a qualsevol dels seus membres, llevat que el propi acord establisca 

una altra cosa. 

El Consell d’Administració, informarà els membres de la Junta General dels 

acords de contractació de contractes d’obra per valor de més de dos milions 

d’euros i de la resta de contractes quan superen els setanta dos mil euros, iva no 

inclòs. 

Qualsevol membre de la Junta General podrà sol·licitar, per escrit, al President 

del Consell tot tipus d’informació relativa a les activitats de la mercantil. El 

President contestarà a estes peticions en un termini màxim de cinc dies. 

El President del Consell ordenarà l’elaboració d’un informe d’activitats de la 

Societat almenys amb caire semestral. 

El Consell d'Administració es reunirà en els dies que el mateix acorde i sempre 

que ho dispose el seu President o ho demane una tercera part dels seus 

components. En aquest darrer cas, la convocatòria la realitzarà el President o el 

Vicepresident i la reunió s’haurà de celebrar dins dels quinze dies següents a la 

petició.  

La convocatòria es farà per fax, tèlex, telegrama, per acta notarial, carta dirigida 

personalment a cada conseller, o per qualsevol altre mitjà de notificació 

vàlidament reconegut en dret, remés amb dos dies d'antelació mínima a la data 

de la reunió. Excepcionalment, en el cas que la convocatòria es faça per carta, la 

convocatòria serà remesa amb una antelació de set dies (excepte que el 

President considere que hi ha raons d'urgència). Tot i això, el Consell 

d'Administració podrà reunir-se sense necessitat de prèvia convocatòria si, en 

estar presents o representats tots els seus components, decidixen per unanimitat 

celebrar sessió. 
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Les sessions del Consell se celebraran, ordinàriament, en el domicili social, però 

també podran celebrar-se en qualsevol altre lloc que determine el President, 

sempre que s’haja indicat en la convocatòria del Consell. A tota convocatòria 

s'acompanyarà l'Orde del Dia dels assumptes que hagen de ser tractats.  

El Consell quedarà vàlidament constituït quan concórreguen a la reunió, 

presents o representats per un altre conseller, la meitat més un dels seus 

membres. La representació es conferirà per mitjà de carta dirigida al President. 

El President, amb el suport del Secretari, portarà la direcció de la sessió i les 

seues deliberacions, sotmetrà a consideració i votació les propostes que es 

formulen, i en general, facilitarà tot allò que siga necessari per al correcte 

desenvolupament de la reunió. 

Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels assistents a la reunió. En cas 

d'empat decidirà el vot personal del President. 

La votació per escrit i sense sessió serà vàlida si cap conseller s'oposa a això. 

Les discussions i acords del Consell es portaran a un llibre d'actes que seran 

signades pel President i el Secretari.  

L’acta podrà aprovar-se en la pròpia sessió a la que fa referència o en la 

següent. També podrà ser aprovada, dins del termini de deu dies comptats des 

del dia designat per a la seua aprovació, pel President, o persona que legalment 

el substituesca, i dos Consellers que representen la majoria i la minoria si no 

haguera existit unanimitat en les votacions. L'Acta, que s'estendrà en un llibre 

especial destinat a este efecte, anirà signada pel Secretari amb el vistiplau del 

President. 

Els Consellers seran designats lliurement per la Junta General per a un termini 

de quatre anys. Podran ser indefinidament reelegits, però en tot cas el seu 

mandat acabarà quan cesse la Corporació. 

El President del Consell d’administració serà triat pel propi Consell. Així mateix, 

el Consell d'administració triarà, d’entre els seus membres, un Vicepresident 

Primer i un Vicepresident Segon, els quals substituiran el President en aquells 

supòsits de vacant, absència, malaltia o impediment legítim. En defecte de 

Vicepresident assumirà les funcions el Conseller de major edat.  
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El Secretari del Consell d'Administració podrà ser o no un conseller, en este últim 

cas tindrà veu però no vot. El Secretari no conseller tindrà facultats per a 

certificar i fer públics els acords socials. 

Els acords del Consell seran executats pel Conseller que en cada cas es 

determine i, a falta expressa de designació, pel seu President.  

El càrrec de conseller serà gratuït, sense perjudici del dret a percebre dietes, si 

n’és el cas, i a ser reintegrat de les despeses bestretes en l'exercici del seu 

càrrec, si hi procedix.  

En cap cas podran ser nomenats suplents dels Administradors. Si en cessara 

algun  o alguns d’ells, la Junta General haurà de designar nou o nous 

Administradors. 

Els administradors hauran de comunicar a la Societat un domicili a efectes de 

notificacions i requeriments. En cas de no fer-ho es presumirà que el fixen en la 

pròpia seu social de la Societat.  

ARTICLE 16è.- FACULTATS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ. 

La representació de la societat en els tribunals de justícia - inclús l’absolució de 

posicions- i fora d’ells, correspondrà al Consell d'Administració en la forma 

prevista per la Llei i estos Estatuts. 

Àmbit de la representació: La representació s'estendrà a tots els actes que 

comprenen l'objecte social, inclosos aquells en els qual, segons la legislació civil 

o mercantil, o la pràctica comercial o bancària, exigisca autorització o mandat 

exprés. En tot cas, es considerarà inclosa entre les seues facultats, la realització 

d'actes de caràcter complementari, accessori o preparatori, com ara 

l’apoderament, els financers de qualsevol classe, la comissió i d’altres. 

En aquells casos en què no hi haja una clara connexió de l'acte o contracte amb 

l'objecte social, els Administradors que actuen en nom de la Societat 

manifestaran, per escrit, la relació que el negoci tinga amb l'objecte social. 

La Societat quedarà obligada davant de tercers, en els termes establits en la 

Llei, pels actes i contractes que en el seu nom realitzen els Administradors, 

encara que estos estiguen fora o al marge de l'objecte social. Tot açò, sense 
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perjudici de les responsabilitats internes, pels danys que li causen a la Societat, 

que hagueren d’assumir aquests Administradors. 

A títol merament enunciatiu, i en cap cas limitador, el Consell d'Administració 

tindrà les facultats següents:  

a)  Administrar els negocis socials, decidir sobre la contractació del personal 

de l'empresa (tècnic, administratiu, subaltern), fixar el contingut de la 

relació laboral, contractar serveis i subministraments, contractar i pagar 

assegurances de qualsevol classe i percebre indemnitzacions i premis, 

pagar contribucions, impostos, taxes i arbitris, així com reclamar-los en els 

casos que procedisca. Percebre rendes i totes les quantitats que es 

deguen a la Societat per qualsevol concepte. Exigir, rendir, liquidar, 

aprovar i pagar o cobrar els saldos en els quals aparega la Societat com a 

part interessada. Assistir a qualsevol classe de juntes de cotitulars o 

consorcis, especialment les derivades de suspensions de pagaments o 

fallides i intervindre en els convenis amb plenes facultats de decisió. 

Gestionar, en qualsevol classe d'oficines, públiques o privades, de l'Estat, 

comunitats autònomes, província, comarques i municipis, i instar i seguir  

en tots els seus tràmits els expedients que foren necessaris, per a la qual 

cosa podrà aportar les proves precises i acceptar o recórrer les resolucions 

que reba, si es creguera oportú, fins a obtindre la resolució definitiva. En 

general, gestionar tots els negocis que conformen l'ampli concepte 

d'administració i gestió.  

b)  Obrir, continuar o cancel·lar, en tota  classe de Bancs, inclús en el 

d'Espanya, i  en les Caixes d'Estalvis, comptes d'efectiu o de crèdit, així 

com disposar lliurement dels diners en metàl·lic que es tinguen a l’abast. 

Constituir i retirar dipòsits en metàl·lic o valors, lliurar, acceptar, endossar, 

avalar, negociar, descomptar, renovar, indicar, intervindre, pagar i protestar 

lletres de canvi i pagarés, xecs i talons. Realitzar transferències i, en 

general, dur a terme qualsevol classe d'operació bancària. Prendre diners 

a préstec de les Caixes d'Estalvis i de qualsevol altre Banc o entitat 

d'estalvi, la qual cosa permetrà convenir el principal del préstec, els 

interessos, les quotes bancàries, les amortitzacions, el termini de devolució 

i la resta de condicions del contracte, així com acceptar les clàusules que li 
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imposen les entitats de préstec. Donar les garanties que estime oportunes 

o se li exigisquen, inclòs hipotecàries, fixar i distribuir la responsabilitat 

sobre cada un dels béns gravats, assenyalar domicilis per a notificacions i 

pagaments, sotmetre's als Jutjats i Tribunals que convinguen, amb 

renúncia expressa de furs,   pactar qualsevol classe de procediments 

d'execució, i, en general pactar lliurement tots els elements essencials, 

naturals i accidentals, tant del negoci principal de préstec com dels 

accessoris o de garantia.  

c) Comprar, vendre, permutar i hipotecar, béns i immobles, fixar preus que 

podrà pagar o percebre al comptat o a terminis, i constituir en cas 

d'ajornament de preus, activa o passivament, les garanties que estime 

oportunes, inclòs condicions resolutòries o hipoteques, que, si és el cas, 

podrà cancel·lar, estipular diferències a favor o en contra en supòsits de 

permuta, i en negocis d'hipoteca amb totes les facultats ressenyades en la 

lletra b) i, en general, realitzar qualsevol classe de negocis de disposició i 

alienació, amb lliure facultat de fixar elements naturals, especials i 

accidentals dels respectius convenis.  

d) Comparéixer davant dels Jutjats i Tribunals ordinaris i extraordinaris, i 

serveis de mediació, arbitratge i conciliació, en qualsevol classe de 

procediments voluntaris i contenciosos, en totes les seues instàncies, 

incidents i recursos, inclús el de cassació, així com transigir i desistir. 

Celebrar actes de conciliació amb avinença o sense ella i convenis davant 

dels Jutjats del Social, o Sala del Social del Tribunal Superior de Justícia 

de la Comunitat Valenciana, així com amb els serveis de Mediació, 

Arbitratge i Conciliació. Donar poders per a pleits amb les facultats 

generals o especials que el cas requerisca, i especialment, per a recursos 

de cassació a favor de Lletrats i Procuradors dels Tribunals que trie, així 

com revocar-los.  

e)  Manifestar obres noves, acabades o en construcció, i declaracions de ruïna 

o derrocament, constituir immobles en règim de propietat horitzontal, 

descriure les noves finques i determinar les quotes de participació en el 

valor de l'immoble i elements comuns, així com normalitzar de la manera 
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que estime oportuna tot l'estatut jurídic - econòmic d'esta propietat 

especial.  

f) Realitzar qualsevol classe de modificacions en entitats hipotecàries. 

Agrupar, agregar, segregar, dividir materialment i rectificar cabudes i límits. 

Constituir activa o passivament, qualsevol classe de servitud i fixar 

lliurement el contingut, abast, modes i efectes de les constituïdes.  

g) Atorgar a favor de les persones que estime convenient, poders generals o 

especials amb les facultats legalment delegables que estime procedent, 

inclús les de subapoderar, i revocar-los en el seu dia.  

h) Subscriure els documents públics i privats  que es precisen per a l'exercici 

de les seues facultats, inclús addicionals, complementàries, aclaridores, 

rectificacions o ratificacions dels ja atorgats.  

i) Concórrer a qualsevol classe de subhastes, concursos oficials o 

particulars, presentar proposicions, millorar-les i retirar-les, promoure 

reclamacions contra adjudicacions provisionals o definitives, constituir i 

retirar dipòsits i fiances, seguir expedients administratius o governatius i 

firmar les escriptures pertinents amb els pactes i estipulacions establits o 

que pogueren establir-se.  

j) Aprovar la participació directa o indirecta en Societats, Agrupacions 

d'Empreses, Unions temporals d'Empresa o altres semblants, així com la 

designació de la persona o persones que corresponguen a la Societat en la 

composició de l'Òrgan d'Administració, tenint estes facultats caràcter 

d'indelegables.  

k)  Acordar les operacions de crèdit, constitució o concessió d'avals i la resta 

d'operacions financeres.  

l)  Dictar les normes de funcionament del propi Consell en allò no previst en 

els Estatuts.  

ll)  Formular i aprovar els comptes anuals que comprendran el Balanç, el 

Compte d'Explotació, la Memòria, altres comptes del Resultat d'Exercici 

així com l'Informe de Gestió i el Quadre de Finançament Anual i, si és el 

cas, els comptes i l'Informe de Gestió Consolidades, abans de la seua 
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verificació, per a elevar-les a sotmetiment i aprovació de la Junta General, 

així com el seu depòsit posterior en el Registre Mercantil.  

m)  Nomenar i separar el personal directiu i assessor.  

n) Establir la plantilla de personal. 

 ARTICLE 17è.- ALTRES FACULTATS 

1. Així mateix el Consell d'Administració, per a una millor realització de les 

seues funcions, podrà: 

a. Celebrar consultes amb persones o organismes especialitzats per 

raó de les matèries a considerar. 

b. Delegar, amb caràcter permanent o temporal, determinades funcions 

del Consell en el President del mateix. 

c. Constituir en el seu si una Comissió Executiva amb delegació 

temporal o permanent de part de les seues facultats, fixant en la seua 

constitució la seua comesa i, si és el cas, les normes per al seu 

funcionament.  

d. Conferir apoderaments especials per a casos concrets sense 

limitació de personal.  

2. Tota delegació permanent de facultats del Consell d'Administració, 

requerirà el vot favorable de les dos terceres parts dels membres del 

Consell d'Administració.    

ARTICLE 18è.- DEL PRESIDENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ 

Al President del Consell d'Administració li correspon: 

 1. La representació del Consell d'Administració, amb els més amplis poders, 

podent prendre en circumstàncies especials i davall la seua responsabilitat, 

les mesures que jutge convenients als interessos de la Societat, donant 

compte posteriorment al Consell d'Administració.  

2. L'alta inspecció de tots els serveis de la Societat i la vigilància de l'exercici 

de l'activitat social.  

3. Vetlar pel compliment dels Estatuts i dels acords presos pel Consell.  



E 

 
15 

4. Dirigir les tasques del Consell d'Administració, ordenar la convocatòria de 

les reunions d'este, fixar l'orde del dia de les reunions d'aquell, presidir-les, 

dirigir les deliberacions, dirimir els empats amb el seu vot de qualitat i alçar 

les sessions.  

5. Decidir en totes aquelles qüestions no reservades a la Junta General, al 

Consell ni al Gerent de la societat.  

6. Proposar al Consell el nomenament i separació del Gerent de la societat, 

així  com la seua retribució.  

7. Proposar al Consell la retribució del personal de la societat.  

8. La designació de la representació legal en juí.  

9. Rebre subvencions, donacions, herència i llegats.  

10. Les facultats que delegue en ell el Consell d'Administració. 

11. Les altres facultats atribuïdes a ell pels Estatuts.  

ARTICLE 19è.- REMOCIÓ I RESPONSABILITAT DELS ADMINISTRADORS. 

Els administradors podran ser remoguts lliurement en qualsevol moment per la 

Junta General, mitjançant un acord adoptat per la majoria prevista en la Llei, 

encara que no conste en l'orde del dia. 

La responsabilitat dels Administradors davant de la Societat, i davant dels socis i 

tercers es determinarà i exigirà en la forma prevista en la Llei. 

Tot i això, els Administradors quedaran exempts de responsabilitat davant de la 

Societat, a més de per les causes previstes en la Llei, en demanar autorització 

prèvia a la Junta per als seus actes, llevat que de la tardança se’n derive major 

perjudici per la urgència o oportunitat del cas. 

L’esmentada autorització prèvia no necessitarà ser al·legada ni acreditada 

davant de tercers. Dita exoneració de responsabilitat dels administradors no 

abastarà a la que procedisca dels actes contraris a la Llei o executats sense la 

diligència deguda. 
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TÍTOL IV : LA COMISSIÓ ASSESSORA  

 ARTICLE 20è.- MEMBRES DE LA COMISSIÓ ASSESSORA 

La Comissió Assessora estarà constituïda per un nombre de membres no 

superior a trenta. Seran designats pel President entre persones de reconegut 

prestigi en el camp de l'Urbanisme, l'Arquitectura, l'Economia i el Dret.  

ARTICLE 21è.- L’ASSESSORAMENT DE LA COMISSIÓ 

Els membres de la Comissió Assessora podran assistir en condició de membres 

de la Comissió a les sessions ordinàries o extraordinàries de la Junta General, i 

del Consell d'Administració, quan siguen convocats. Assistiran de manera 

permanent els membres directius en totes les consultes que se'ls formulen.  

 L'assessorament podrà ser verbal. També podrà donar-se mitjançant d'informes, 

estudis o projectes, relacionats amb les finalitats de la societat.  

TÍTOL V. DE LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA SOCIETAT. 

ARTICLE 22è.- LIQUIDACIÓ DE LA SOCIETAT:   

La Junta General designarà els liquidadors, quan corresponga, i definirà la 

duració del seu mandat i el règim de la seua actuació, solidària o conjunta. 

La manca de nomenaments i definició de terminis farà que l’exercici del càrrec 

de liquidadors haja de recaure en els mateixos administradors. 

TÍTOL VI. DELS LLIBRES I COMPTES ANUALS 

ARTICLE 23é.- DISPOSICIONS ECONÒMIQUES. 

Els Administradors hauran de portar els llibres socials i de comptabilitat i redactar 

els comptes anuals i l'informe de gestió d'acord amb el que preveu la Llei. 

Els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió hauran de ser signats per tots els 

Administradors. Si faltara la firma d'algun d'ells, s'expressarà així en cada un 

dels documents en què falte, amb expressió de la causa. 

Auditoria de Comptes: En cas de ser necessari, la Junta General designarà 

Auditors de Comptes abans del tancament de l'exercici a auditar. 
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Amb els requisits previstos en la Llei i en estos Estatuts per a la modificació 

ordinària dels mateixos, podrà acordar la Junta General l'obligatorietat que  la 

Societat sotmeta els seus Comptes Anuals de forma sistemàtica a revisió 

d'auditors de comptes, encara que no ho exigisca la Llei. Amb els mateixos 

requisits s'acordarà la supressió d'esta obligatorietat. 

La Societat sol:licitarà anualment als auditors un avanç d’auditoria respecte del 

compliment de la legalitat economic-contable del comptes generals de l’any 

anterior, abans del termini de signatura d’estos pel Consell d’Administració. 

A partir de la convocatòria de la Junta General, qualsevol soci podrà obtindre de 

la Societat de forma immediata i gratuïta els documents que han de ser 

sotmesos a l'aprovació de la mateixa, l'informe de gestió i, si és el cas, el dels 

auditors de comptes. En la convocatòria es farà esment d'este dret. 

Dins del mes següent a l'aprovació dels comptes anuals es presentarà la 

certificació dels acords de la Junta General d'aprovació dels comptes anuals i 

d'aplicació del resultat, a la qual s'adjuntarà un exemplar de cada uns dels 

esmentats comptes i els altres documents previstos en la Llei. Si alguns dels 

comptes anuals s'haguera formulat de forma abreujada, es farà constar així en la 

certificació, amb expressió de la causa. 

La certificació dels acords es farà fent ús dels corresponents impresos oficials, 

llevat de les excepcions previstes en la Llei, per al seu depòsit al Registre 

Mercantil del domicili social 

L'incompliment d'esta obligació per part dels Administradors estarà sotmesa a la 

responsabilitat prevista en la llei, així com el corresponent tancament parcial del 

Registre Mercantil. 

ARTICLE 24é.- ALTRES DISPOSICIONS. 

A)  Submissió Jurisdiccional: tota qüestió o desavinença entre socis o entre 

estos i la Societat se sotmetrà al fur de la Societat, amb renúncia del propi 

si fóra distint. 

B)  Incompatibilitats: no podran ocupar ni exercir càrrecs en esta Societat, les 

persones compreses en alguna de les prohibicions o incompatibilitats 

establides en la Llei 12/1995 d'11 de Maig, Llei 19/1988 de 12 De Juliol 
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reguladora de l'Auditoria de Comptes, i en les altres disposicions legals, 

estatals o autonòmiques, en la mesura i condicions en elles fixades. 


