ANUNCI

En sessió plenària de data 26 d’abril de 2018 va ser aprovada inicialment la modificació
dels articles 2 i 14 dels estatuts reguladors de l’entitat mercantil de capital cent per
cent titularitat de l’ajuntament de Ripollet, anomenada “Genera, mitjà propi Ripollet,
S.L”, substituint el que figura en l’anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de data 31 d’octubre de 2017, pel que figura transcrit literalment a
continuació.
“ Article 2. Objecte de la societat.
La SOCIETAT té per objecte l'exercici de les activitats econòmiques i serveis que es diran.
1.

La neteja de les instal·lacions de titularitat de l'ajuntament de Ripollet i tots els seus
ens i organismes dependents així com aquells que l'ajuntament tingués encomanats en
mèrits de les competències municipals.

2. La gestió del servei públic essencial d’abastament de l’aigua potable al municipi de
Ripollet d’acord a allò establert a l’article 26.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de
bases de règim local.
3. La gestió del servei públic municipal de les escoles bressol.
En general totes aquelles que es consideri que hi puguin estar vinculades, com per exemple
l'exercici del manteniment basic de les instal·lacions afectes, consistents en actuacions
d’adequació, o d’altres d’entitat rellevant requerides per la seva prestació i el seu exercici.
El disseny i l’execució d'aquells serveis, activitats i prestacions que hi estiguin
vinculades ja sigui per a la millora de les instal·lacions o les prestacions o l’adequat oferiment
de l’objecte social.
La prestació de serveis gerencials; d'assessorament; planificació, racionalització,
organització i supervisió tècnica de la gestió d'empresa; l'estructura de la producció,
dels recursos, de l’estratègia industrial de l'empresa; l’execució dels subministraments i
serveis i la distribució; quin objectiu es l'adequat i eficient funcionament de la societat.
La promoció, licitació, contractació i supervisió de l’execució, de les actuacions que
constitueixen o estan vinculades directament o indirectament amb l'objecte social de
l'entitat, relatius o vinculats al patrimoni de l'ajuntament (assignat o no als seus ens
dependents) o al patrimoni que fos titularitat dels seus ens i organismes dependents.
L’adquisició, tinença, administració, gestió, explotació i manteniment, de bens mobles i
immobles titularitat de l'ajuntament, dels ens dependents o dels quals l'ajuntament de
Ripollet ostenti qualsevol dret o obligació.
Per al compliment de l'objecte social l'entitat mercantil tindrà plenes facultats per al
desenvolupament de les funcions que exigeix l'adequada prestació.”
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“ Article 14. Els consellers.
El Consell d’administració esta integrat per un mínim de tres i un màxim de nou
consellers.
Els membres del Consell exerciran els seus càrrecs durant el termini determinat a l'acte
del seu nomenament el qual no podrà excedir de quatre anys.
El nomenament i separació dels Consellers correspondrà als membres de la Junta
General, a proposta dels Grups i un cop escoltada la Junta de Portaveus, segons el que
es preveu als articles 214 i 223 del Text refós de la Llei de societats de capital,
respectivament.
Els membres del Consell seran escollits per la Junta General entre persones
professionalment qualificades.
Un màxim de cinc seran nominats per part dels grups polítics amb representació al consistori.
Podran ser regidors municipals o designats pel grup polític –en aquest segon supòsit sempre i
quan disposi de qualificació professional reconeguda-.
Un màxim de dos seran nomenats entre altres persones de reconeguda solvència professional.
Un màxim de d’un serà una persona representant dels treballadors de la societat.
Un màxim d’un serà representant de la societat civil de la ciutat.
Els membres del Consell d’administració estaran afectats per les incapacitats i
incompatibilitats que per exercir càrrecs representatius es preveuen a la normativa
dictada a l'efecte, be de regim local o be societària.
Queda prohibit ocupar càrrecs en el Consell d’administració a les persones en les que
concorri una causa d'incompatibilitat de les establertes a la legalitat aplicable.
El càrrec de conseller serà renunciable, revocable o reelegible. Quedaran subjectes en el
seu nomenament, permanència en el càrrec, responsabilitats i actuació en general, al
que disposa la legislació societària.
El president podrà delegar en qui consideri adient, per les funcions que determini.
Els consellers podran ser remoguts per la Junta General en qualsevol moment, i també
perdran la seva qualitat de consellers quan deixin d'ostentar la condició determinant de
la seva designació, sense perjudici que continuïn en el càrrec fins la seva remoció per la
Junta General.
Les vacants que es produïssin seran cobertes per nomenaments de la Junta General
seguint el procediment indicat anteriorment.
No obstant, si durant el termini pel que varen ser nomenats es produïssin vacants el
Consell podrà nomenar, entre les persones susceptibles de ser designades conseller,
aquelles que hagin d'ocupar-les fins que es reuneixi la Junta General.
Els consellers exerciran el seu càrrec de forma gratuïta.”
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L’adopció dels acords inicialment aprovats i la totalitat de la documentació i contingut
que integra l’expedient administratiu es troben sotmesos a informació pública pel
termini de trenta dies hàbils a comptar des del dia següent al de la darrera publicació
de l’edicte en els mitjans oficials Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i tauler d’edictes de la seu electrònica del web
municipal, als efectes de la presentació d’al·legacions, suggeriments i reclamacions a
l’ajuntament de Ripollet.
La consulta de la documentació que hi és relativa es pot realitzar al portal web de
l’ajuntament de Ripollet, al taulell d’edictes, acompanyada de l’anunci.
Per la presentació de qualsevol al·legació, suggeriment i reclamació a l’ajuntament de
Ripollet, es podrà fer per qualsevol dels sistemes admesos en dret i en particular
•

•
•

Presencialment: caldrà adreçar-se a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà -carrer
Balmes, 4. En horari de 8.30h a 14.00h, de dilluns a divendres i de 15.30h a
19.00h de dilluns a dijous i els divendres és de 8.30h a 14.00h.
Per correu o missatgeria: caldrà que sigui dirigida a l’adreça indicada.
Administració electrònica: a la seu electrònica

Ripollet, a dia 30 d’abril de 2018

José María Osuna López
L’alcalde
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