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401785280 

- NUMERO DOS-CENTS TRENTA-VUIT.~~~~~~ I 
CONSTITUCIO DE SOCIETAT ANONIMA MUNICIPAL. 

A Vilanova i la Geltrú, la meva residen-

cia , a vint-i-d6s de Gener de dos mil dos .~ 

Davant meu , EDUARDO HERNANDEZ COMPTA, 

Notari de l'Il.lustre Col . legi de Catalunya, 

constituit previ requeriment a l'Ajuntament 

\ de Vilanova i la Geltrú,~~~~~~~~~~~ 

C O M P A R E I X E N: 

EN SIXTE MORAL I REIXACH , major d'edat, 

casat, veí de Vilanova i la Geltrú , amb do-

micili a l'Avinguda F.Macia , número 86 , 

3er-1 •, amb D.N.I.número 37 . 720.624A.~~~-

EN ADOLF MONTOLIU FREIXAS, major d ' e-

dat, casat, veí de Vilanova i la Geltrú, amb 

, domicili al Carrer Cervantes, nº 22, 2on-3ª, 

amb D. N.I.nº 46.317 .782 - z:~~~~~~~~~~ 

EN JOSEP-LLUIS VIDAL PIQUE, ma jor d'e-

dat, casat , veí de Vilanova i la Geltrú, amb 

domicili a la Pla9a de l a Vila , número 3 , 
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amb D.N.I . número 77.266 . 211B.-------- ,.-. .•.... , 

EN J ORDI VALLS FUSTER, major 
.1 

d'edaD~ . 
•¡ . ' 

solter, veí de Vilanova i la Geltrú, amb do~ 
····, 

micili a l carr er Castel!, númer o 11 bis, amb 

D.N.I . número 37 . 674 . 291$ .---------~ 

EN OSCAR CARRETERO ARIZA, major d'edat, 

casat, veí de Vilanova i la Geltrú, amb do-

micili al carr er Joan Ri cart, número 36, amb 

D.N. I . número 43 . 507.701G.----------~ 

EN RAMON-MIQUEL HUGUET GARCIA, major 

d'edat, casat, veí de Vilanova i la Geltrú, 

amb domicili al Carrer Miguel Guansé, número 

38, 3er-1• , amb D. N. I . númer o 77 . 252 .745-T.~ 

EN JOAN BENET GUARDI OLA, major d ' eda, 

solter , veí de Vilanova i la Geltrú, amb 

domi~~li a Rambla Salvador Sama, número 74, 

amb D. N.I . número 77 . 277.065-D.--- -----

EN JOSE GOMARI Z MESEGUER, major d'edat, 

casat, veí de Vilanova i la Ge ltrú , amb do-

micili al Carrer del Pí, número 28 , amb D.N-

.I.número 46.318 . 935-V.----------~ 

Tots de nacionalitat espanyola , de vei -

natge civil catala .~------------~ 

INTERVENEN : Tots en el seu propi nom i 

- . 
~ 
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dret 

A més En Sixte Moral i Reixach, en va 

qualitat d'Alcald-President de 1 1 AJUNTAMENT 

-DE VILANOVA I LA c;tE,LTRU, e l carrec de qui és 

públic i notori que ostenta i ·:exerceix; es-

pecialment facultat per a aquest atorgament 

en virtut de 1 1 acord adoptat pel Ple de l'A

juntament en sessió ordinaria del dia 3 de 

Desembre de 2.001 , segons ho acredita mit-

jan9ant certificació expedida pel Secretari 

accidental de 1 1 Ajuntament de Vilanova i la 

Geltrú, El Senyor Josep Gomariz Meseguer, 

amb e l Vist-i-Plau del seu d ' Alcade i Presi-

dent les signatures dels qui legitimo, de 

data 2 de Gener de 2.002 , que m'exhibeix i 

que incorporo a la present.~~~~~~~~~-

Els identifico pels seus respectius do-

cuments d'identitat expressats i jutjo , se -

gons intervenen, amb la capacitat legal ne -

cessaria pera l'atorgament de la present, 

1 

l 
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E X P O S E N: 

I.- Que l'Aj untamente de Vilanova i 

Geltrú, a la sessió ordinaria del Ple de. 

l ' Ajuntament del dia 3 de Desembre de 2.001, 

entre d'altres es va prendre l'accord de l a 

creació d ' una societat anonima munic ipal, 

amb la denominació de "SERVEIS DºAPARCAMENTS 

DE VILANOVA I LA GELTRU, SOCIEDAD ANONIMA 

MUNICIPAL"; aprovar els Estat uts Soci als, 

e ls quals es van publicar íntegrament al 

Butlletí Oficial de la Província del d i a 14 

de Desembre de 2.001, i una referencia al 

DOGC, del dia 19 de Desembre de 2.001, foto-

copia dels qual s, estesa en tres f olis de 

pa~~r timbrat de l 'Est at, classe notarial, 

serie 4D, números 1786256 , 1786257 i 1786255 

i els dos següents corre latius , incor poro a ~ 
la p resent com a testimoni dels esmentats 

Tot aixo c onforme a l 'art i c l e 20 1 del 

Regl ament d ' Obres, Activitats i Servei s dels 

Ens Locals aprovat per Decret 179/95 de 13 

de Juny de la General i tat · de Catalunya.~~-
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Es fa constar que l'import del capital 

de la societat es inferior al 10% del pres 

supost de l'Ajuntament, segons certificació /"" 

·de !'Interventor de l ' Ajuntament que incor-

poro a la present.~~~~~~~~~~~~~~~ 

II .- Que amb aquesta denominaci6 no 

existeix cap altre en e l Registre Mercantil 

central, el que acrediten amb la correspo-

nent certificaci6 d'aquest Registre, que 

m'entreguen i jo, Notari, deixo unida a 

aquesta matriu, protocol. l itzant-la amb 

III - Que le de constitució 

, a carrec de la a la seva 

inscripci6 en el Registre Mercantil, aproxi-

madament previstos, ascendeixen a 6010,12 

IV.- I en virtut del que s'ha exposat,-

ATORGUEN :. 

PRIMER.- CONSTITUCIO.- L'Ajuntament de 

l 

j 
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VILANOVA I LA GELTRU, mitjan9ant el seu re-

presentant, com a únic soci, constitueix un~~ 

societat anonima municipal , de nacionalitat 

espanyola, que 

D'APARCAMENTS DE 

es denomina 

VILANOVA I LA 

"SERVEIS 

GELTRU, 

SOCIEDAD ANONI MA MUNICIPAL " , i que es regira 

per la Llei de societats Anonimes, altres 

disposicions legals aplicables, i, especial

ment, pels ESTATUTS que m' entreguen , este

sos en set folis de paper comú, que jo, el 

Notari, uneixo amb aquesta matriu, signats 

pel representant del soci únic el Sr.Alcalde 

de Vilanova i la Geltrú . ~~~~~~~~~~~ 

============================================ 
SEGON.- SUBSCRIPCIO I DESEMBORSAMENT .~ 

El capital social es fixa en la quanti

tat de CENT VUITANTA MIL TRES-CENTS EUROS, 

representat per 100 accions ordinaries i no 

minatives de 1.803 Euros, numerades correla

tivament dels números 1 al 100, ambdós in

closos, que estiguin alliberades completa -

ment . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Les accions són intransferibles a per

sona distinta de l'unic titular, l'Ajunta-
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ment de Vilanova i l a Geltrú.------- - -

Les accions r epresentatives del capital 

social han sigut íntegrament subscrites i 

desembor sades en la forma expressada pel 

úni c soci fundador, mitjan9ant les aporta-

cions que a continuació s' indiquen :- ----
. ' 

L ' AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU 

aporta en metal . líe CENT VUITANTA MIL 

TRES-CENTS EUROS , adjudicant-se en ·el seu 

· pagament 100 accions, númer os del l al 100, 
1 

ambdós inclusiu.-------------- - -

Acredita el representant de ! 'Ajunta-

ment de Vilanova i la Geltrú, l ' aportació 
/ 

dineraria e f ectuada pel desemborsament del 

capital social , mitjan9ant ingrés de la 

quantitat de 180.300 Euros en el compte co-

rrent número 0081 - 0050-13 - 0001164119 de BANC 

DE SABADELL, sucursal de Vi lanova i la Gel -

trú, del que es titular la societat, el que 

acredita per certificaci ó expedida per EN 



JOSEP PEREZ CAPDET, en qualitat d'Apoderat 

de l ' esmentada sucursal del Banc, de data,f8 
r" .. 

de Gener de 2 . 002, que m'entrega i uneixo· a 
.. 

la present .~~~~~~~~~~~~~~~~~---<.'~~ ... .•. , 
TERCER. - DES I GNACIO DEL CONSELL 

D 'ADMINISTRACION.~~~~~~~~~~~~~~-

De conformitat amb el que establei xen 

e ls Estatuts Socials, la soci etat sera regi -

da i . administrada per un Consell d ' Admini s -

tració. L ' únic soci fundador, designa Conse -

llers de la Companyia , per un període de 

quatre anys, a l s següents senyors :~~~~~-

EN SIXTE MORAL I REIXACH. - ------

EN JOAN BENET I GUARDIOLA.~-----~ 

EN JORDI VALLS I FUSTER .~------~ 

EN ADOLF MONTOLIU I FREIXES.------

EN OSCAR CARRETERO ARIZA .------~ 

EN JOSEP-LLUIS VIDAL I PIQUE.----

EN RAMON- MIQUEL HUGUET GARCIA.-----

Els designats .accepten el carrec; pro-

meten exercir- lo amb lleialtat i d i ligencia ; 

asseguren no estar incurs en causa l egal 

d ' incapacitat o incompatibilitat legal per 

exercir,lo, especialment les de la Ll ei d 'll 

·" 
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de Maig de 1.995; declaren que les seves 

circumstancies personals són les que consten 

l en la present escriptura; i prenen en aquest 

acte possessió del seu carrec .~~~~~~~~ 

DESIGNACIO DEL CONSELL D'ADMINISTRACIO. 

De conformitat amb l'acord del Ple de 

l'Ajuntament del 3 de Desembre de 2 . 001, la 

societat sera regida i administrada per· un 

Consell d'Administració, '<r"esultant els se-

PRESIDENT: l'Alcal de de 1 1 Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú EN SIXTE MORAL REIXACH . 

VICE - PRESIDENT: El regidor de Serveis 

Viaris i Habitatge EN JOAN BENET GUARDIOLA.-

SECRETAR!, no Consel ler: EN JOSEP 

Els designats accepten el carrec; pro-

meten exercir-lo amb lleialtat i diligencia; 

asseguren no estar incurs en causa legal 

d 1 incapacitat o incompatibilitat legal per 



) 

exercir-lo, especialment les de la Llei d ' lt ' .... 

•<"' 

de Maig de 1.995 ; declaren que les seves 

circumstancies personals són les que consten 

en la present escriptura; i prenen en aquest 

acte possessió del seu carrec.~~~~~~~~ 

QUART: INICI D 1 ACTIVITATS.~~~~~~~ 

La Societat dóna inici a les seves ope-

racions, segons determinen els Estatuts 

units. En conseqüencia, l ' únic soci funda-

dor, acorda en relació al que disposa l ' ar
/1-C ... J.4 

ticle l~a~_.l..imH-a--.. 

~87 facultar expressament a l ' organ d ' admi-

nistraci6 designat, de tal manera:~~~~~-

a) Que e ls actea i contractes cel ebrats 

amb tercera per l'organ d'administració de-

sig~at abana de la i nscripció de la Socie-

tat, dintre de l'ambit de les seves facul -

tata estatutaries, quedaran automaticament 

acceptats i assumits per la societat, pel 

sola fet de l a inscripci6 de l a mate ixa en 

el Registre Mercantil.~~~~~~~~~~~~-

b) Que pugui realitzar els actea i con-

tractes que el desenvolupament de l'activi-

tat de l'empresa que constituiex l'objecte 
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social faci necessaris o simplement útils, 

especialment en l'ordre intern i organitza-

tiu, amb l'atorgament, modificaci6 i revoca-

ció de poders de tetes classes . ~~~~~~~-

CINQUé.- INCOMPATIBILITATS. - Queda pro-

hibit ocupar cArrecs en la societat a les 

persones incurses en causa legal d'incompa-

tibilitat, especialment les determinades en 

la Llei d'll de Maig de 1.995 .~~~~~~~

SISé. - INSCRIPCIO PARCIAL.- De confor-

mitat amb el que s •estableix en el Reglament 

d el Registre Mercantil , els atorgants , se-

gons i ntervenen , sol.l i citen expressament la 

inscripci6 parcial de la present escriptura, 

en el suposit que alguna de les seves clau-

sules, o dela fets, actes o negocis jurídics 

continguts en ella i susceptibles d'inscrip-

ció, tinguéssin algun defecte, a judici del 

Regis t rador, que impede ixi la practica de la 

1 

{ 
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Es sol.liciten les ex empcions fiscals~ 

corresponents p e r ser el subjecte passiu 4~ 

l'Impost d ' operacions societaries una enti -

tat publ ica, es adir , l ' Ajuntament de Vila -

Faig les reserves i a dvertencie s le-

gals, especialment adverteixo d e 1 1 obligato

rietat de la inscripci6 d e la p r esent es -

criptura en el Registre Mercantil, en ordre 

al que pre veu l'art icle 82 i concordants del 

vigent Reglamen t del Registre Me rcant il, ai -

xí com l a de presen tar la primera copia de 

la ma t eixa en l ' Ofi cina Liquidadora d ins del 

pla9 del s propers t r enta dies habils, l es de 

l es conseqüencies derivades de la comprova 

ci6 de val o r s que pugui pract icar l a Hisenda 

Públ ica, i en particular, les r elatives a 

l es obl igacions i responsabil i tats tributa 

ries que impl i quen a les parts en e l seu as -

pecte material, formal i sancionador , i d e 

les conseqüencies de tota índole que es de -

rivarien de la ine xactitud de les seves de -

claracions, i d'altres advertencies fiscals. 

Aixi ho d iµen i a torguen els s enyors 
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compareixents, als qual s els hi ha estat 

!!egida la present escriptura, per la seva 

elecci6, la troben conforme, es ratifiquen i 

I del contigut del present document pú-

blic estes en set folis de paper timbrat no-

tarial, de la serie 4D, en el present signat 

i sis més, de numeració correlativa ante -

rior, en ordre invers, jo, el Notari, EN 

Hi ha les signatures del s compareixents = 

Signat : E. Hernández Compta = Rubricat • Se-

gell de la Notaría -. --~~~~~~~~--

O.A. 3 • L.8/89. LIQUIDACION ARANCEL 

CONCEPTOS CONS.SDAD .ANONIMA.~------~ 

BASES 180 . 300 EUROS.~-------~~--

ARANCEL NºS .: 1/2/4/5/6/7 .~~~~~~~~ 

R. 25/9/82.-~~~~~~~~~~~~~~ 

Derechos y suplidos : 554,16 EUROS.----

= E. Hernández = Rubri cado = . ~~~~~--

( 

1 
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AruNTAMENI.D~ 

VILANOV A l LA 6Er::tRú 

Secretaria 
PLACA DE LA Vil.A, 8 

08800 VJLAl;OVA!LAOELTRÚ 
TEL. 9l814 0000 FAX 91814 2425 

hup://www.viJanova.org 
c.mail: sectewia@vilaoova.org 

JOSEP GOMARIZ MESEGUER, secretari accidental de l'Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, 

CERTIFICO: Que el Ple _de l'Ajunt~ment, en la sessió ordinaria del diL. 
3 de, desembre de 2001, a la qual van assistir 22 deis 25 reg1dors que 
conformen el plenari, va adoptar l'acord que es transcriu a cor.itinuació, 
amb els vots a favor deis grups del PSC, ERG i IC-V (13) i els vots en 
contra deis grups de CiU i PP (9), és a dir, amb majoria absoluta deis 
seus membres. L'acta corresponent a la sessió esmentada es va 
aprovar en la sessió plenaria del dia 27 de desembre de 2001. 

lgualment, certifico que els estatuts de la societat van ser publicats 
lntegrament en el BOP núm. 299, de 14 de desembre de 2001, i en 
extracte al DOGC núm, 3537, de 19 de desembre de 2001. 

L'acord és el següent: 

"Atés que per acord de Ple d'1 d'octubre de 2001, es va aprovar 
prendre en consideració la memória justificativa de la conveniencia, 
oportunitat i concurrencia de !'interés públic en l'exercici de l'activitat 
económica per a la construcció, gestió, administració i explotació 
d'aparcaments. 

Ates que l'esmentat acord va .ser sotmés a informació pública durant 30 
dies habils, al DOGC, al BOP,.al Diari de Vilanova, a l'Hora del Garraf i 
al Tauler d'Anuncis de la Corporació, sense que es presentessin 
aHegacions, 

Per tot aixó, cal continuar la tramitació d'aquest expedient i per tan"t 
aquest Ple de l'Ajuntament acorda: 

"PRIMER. Aprovar definitivament el projecte de la iniciativa, continguda 
a la memória justificativa de l'exercici de l'activitat económica per a la 
construcció, gestió, administració i explotació d'aparcaments, 
mitjanirant la creació d'una societat anónima municipal, de capital 
íntegrament públic. 

SEGO~var definitivament els Estatuis de la societat, i publicar
los lntegrament al BOP, i una referéncia al DOGC. 

{ 

1 



REGISTRE DE SORTIDA 

DATA: . ... / .. . . / . . . . -~-f 
A JúNTAMENT DE 

YILANOVA 1 LA GEL TRÚ NÚMERO: . ... . .... . .. . ·, . 
'-- .... .. S.ec;:retaria 

PLACA DE LA VllA. 8 
08800 VILANOVA 1 LA OEL TRÓ 

TEL. 9; 814 0000 FAX 9; 814 242.l 
http://www.vilanova.org 

e-mail: sccrctaria@vilanovaorg 

TERCER Constituir la societat anónima municipal "Serveis 
d'Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, Societat Anónima Municipal". 

QUART, Nomenar president de la societat l'll·lm. Sr. Alcalde, Sixte 
Moral Reixach, vice-president el Sr. Joan Benet i Guardiola, regidor de 
Serveis Viaris i Habitatge, i secretari del Consell d'Administraci6 el Sr. 
Josep Gomariz Meseguer. 

CINQUE. Aportar, en concepte de capital social, la quantitat de 180.300 
Euros, que es faran efectius amb carrec a la pda. núm. 53.222.60102 
del vigent pressupost. 

SISE. Nomenar com a membres del Consell d'Administraci6 els 
senyors: 

- Sixte Moral i Reixach 
- Joan Benet i Guardiola 
- Jordi Valls i Fuster 
- Adolf Montoliu i Freixes 
- Osear Carretero Ariza 
- Jósep Lluis Vida! i Piqué 
- Ramon Miquel Huguet i García 

Presents e~~· ue t acte els membres del Consell d'Administració 
designats, 6epte el carrec i manifesten no estar sotmesos a 
incompatibili t le 1 de cap mena, i especialment la de la Llei 12/95, 
d'11 de maig. 

1 perqué consti i a l'efecte que correspongui, estenc aquest certificat 
amb el vistiplau del Sr. alcalde. I 
Vilanova i la Geltrú,f de gener de 2002 

/ 
f 

I 

El •eccetaci ª'J' 
Sixte Moral i Reixach 

( 

I 
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'DEL' tSTADO 

. 8UTLLET{ OFtCl/lt CIA DE BARCELONA . 57 

·~~· 

Jld" t fifti 
~ Afegir un nou par~graf en el punt f) de 

ai:tícle 4t.: 
Per als casos que la utilització es peillon
i més de 10 hOres, l' import es veur~ aug
ntat amb l'increment corresponent d'aéord 

mb el .Preu hora assignat a cada tipus d'utilit
ció. ·Les fraccions d'hora es .. c9mp~n com 
hores senceres, segon~ el segGent detall:· 

Pre'ii·ho<d eKtt1ordl~1la 
12.Al2 WR 
9,02 EVR 

48,08WR 

6220010)-1228 

Vilanova'del eanv 
ANUNCI 

' 

-· 
Mitjan~nt Decret de l'Alcaldia de data 30 

de novembre del 2001, s'ha resolt coniractar 
en r~gim laboral temporal, a: · . 

• Juan Palominp Mol,rquez, Peó de les lns
tal·laci.ons Esportives, a temps cqmplert, de 
dilluns a·diumenge, del 1 de desembre al 31 
de malg de 2002, i ~ou brut mensual.de 
127.422 ptes. · 

la qua! cosa es fa p6bJica d'acord amb el. 
que d i•posa 1'.article 94,3 .del Decret 
214/1~90 • .de 30 de julio!, pel quaJ. s'aprova 
el Reglament del per<onal al selvei de les 
entita55 lotals. 

Vilanova del <:ami, 30 de novembre de 
2001. . 

L'Alcalde, }oan Vich i Adfet. 

022001021218 
- + 

Vilanova i la Geltr6 

E DICTE 

El Ple de I' Ajunt.ament, en sessid ordin~ria 
de 3·de·desem!¡rede '2001, va prendre, entre' 
d'a1tres, raeotd·d'aprov.ar la constitucid' de la 
sócietclt S-er_Vei~ d' Apáicaments de VílanoVa i 
lt' Geltrú, Societat Anbnima Municipal, aixf 
com publicar ·rntegramef"!t, .de .c:oníormitat 

· a{llb els articl~ 201 i Z12 del Regl~111ent d'o- . 
&res, actívital,I i ~.Veis, els estqtuts ·de l'es
mentada sOE<eta; ar BUTLlHÍ 0•1¡;1.,.l OE lA 
PRovfNiCJ..\ • una referencia ~r Diari Oficial de 
la Generalit.>tdt! Catafunya. 

ESTATUTS DE LA SAM SERYEIS . 
O' APARCAMEh!TS l)E VILANOVf\ 
1 LA GELTRÚ, SAM 
cAPITOl 1 
ÚRACTERlSTIQUES SOCIAlS 

Anicle 1 
la Societat s' anomena "Serve is d' Aparca-

Ad 

ments de Vilanova i la Geltrú, Societat Anl> 
nima Municipal• i té ·naturalesa jurfdic.a de 
societat priVada municipal i unipersOnal del 

· soci únic, l'Exc.m. Ajun1amen1 d.e Vilanova i 
la Geltrú. 

Eo virtUt d'aixO, la societat es regira pels 
preceptes deis seus estatuts, per les Lleis de 
Societats Anbnimes¡ de. R~gim Local, i altres 
di~posicions concordañts. 
Article 2 

Constitueix l'objecte social de la societat la 
realització de tenes aquelles activitats encami· 
naQes· a- la construcció, gestió, administració i 
e.tct>lotació d~·apar.cam·ents en el· subsbf i en 
supeíflcie, la titularitat de.Is quals l'ostenti la 
sociitat o pugui tenir per ,concessió, arrenda
men~ o qua!sevot altra forma jurídica. 
Article 3 

La societat tindr~ d.urada indefinida. 
· Article 4 

La societat té el seu domicili 3 Vilanova i 
la Ge1trú, pla~a de la Vil.a, nllm. 8. 

.Podran establir.se, traslladar i suprimir 
aqueUes sucursals, a,s~ncíes o delegacions 
que el Consell d'Administració'consideri 
oportunes. 
CAl'IYOLll . . 
ÚPtTAl SOCIAL 

Article S 
El capilal social és qe cent vuitania mil 

tres·cents EUR (180.300 ÉUR), representa! 
per loó accions ordin:.ries i nominatíVes de 
mil vuiH:ents tres EUR (1.803 EUR), numera. 
des corcelativament deis núms. 1 a ·100 
ambdOs inclosos, que eStiguin alliberades 
completament. 

les accions són intransferibles a p(.rsona 
distinta.de l'únic titular, l'Ajuntament de 
Vilanova i la GeltrG. 
Article 6 

Els títols represenratius de les accions es 
retal.laran de !libres talonaris amb numeració 
ct>nelativa i a~iran signats pel president del 
Consell d' Administració i un alu-e administra
dor designai amb aquesta finalitat pel mateix 
Consell. · 

ÚJ>ITOL 111 

ÓRGANS Of' lA S0ClfTAT 

Article 7 
La direccló i administració de !'empresa 

estarA a ~rrec deis següents brgans: 
1. La Junta General. 
2. El Consell d' Administració. 
3. La Gei~ncia. 

5ecci6 Piimera. L.:i junta Cener.il 

Article 8 
El Coñsell Plenari de I' Ajuntarnent de Vila. 

nova i la Geltrú, exerclra les funcions de ·la 
Junta General de ta societat en la forma i 
amb les atribucions i facultats que les lleis 
determinin. 
Artide 9 

Les reun ions de Ja Junta General poden 
ésser ordin¡\ries o extraordin3-ries. . 

la convocatbria, la constitució, el procedi· 
ment, les votacions i l'1.1dopció d'acords de les 
Juntes GeneraJs, ordinAries i extraordinAries, 

· s'acomodaran a les dfspos(cions administrati
ves per Jes quals ~ regeix la Cocporació. 

Seran president i secretari de les Juntes 
Generals, l'alcaldede l/ilanova i /a Geltrú, i 
el Setretari General de la Corporació. 

A les Juntes Generals hi podran assistir, 
amb veu pero senSe vot, els membres no 
"eg¡dors del Consell d' Adm ir\istració, el 
gerent i ·les altres per<0nes a les quals la llei 
atorguí aquest dret. ' 
A,rticle 1 O • 

i.a ·Junta General es reuniré\ obligatbria
ment i amb cartlcter d'ordin~ria .un.cop l'any, 
'dins ~I priroer semestre, en el dia i hora que 
deterrnini I' A.lcajpe a prop.osta del Consell 
d'.M1Jiinis.tradó,.11eicensurar la gest.íó social, 
_aprovar eJs comptes anuals i l'info(me de 
gestió de l"exercici anterior, si s'escau i resol
di-e sobre l'áp1icació .i:fe resu1tats. 

.Article 11 
la junta General extraordiMJia es reunir~ 

a coÓvdeatbrfa 'de l'aJcalde, per la seva inj. 
Ciativa o a petició de membres de la Corpo. 
"ració que segoru la Seva. legislació Ol'g~nica, 
. poden sof·Hcitar reunions extraordinAries i 
. també -a instancia del C-onsell d' Administrv 
ció d' a qués.ta SO(:ietat .. 
Article 12 
· La Junla General, ordin~ria o extraordina
ria, a més de les facultats previstes per l'arti
~le 1 O. tíndr~ les següents: 

a) Nomenar, renovar o ratificar el Consefl 
d'AdminiSttació. 

b) 'Fixat la remunefació deis consellers. 
e) Modi!il:ar els estatuts. 
d) Augmentar o diSminuir el capjtal social. 
e) Emetre obtig, cions. · 
f) Les 'a1tres que la llei de Societats Anóni· 

mes a\ribuebc a la Junta General. 
g) .Alienar, adquirir, gravar o hipotecar 

qual..Vol tipu• de bé immolile, sent aquesta 
limitació dé· e.aire merament intem, de con. 

· formitat amb l'article 129 de la Llei de socie
tats anOoimes. 
Artíclé< 13 , • , 

S'estendl~ acta de cada reunió de la Junta 
General, ·que ser~ aprovada f constar~ en .els 

• termes i manera en que ~agin de ser-ho les 
de la Corporació o or-ganisme actuant i s'~ 
cr¡uran en un llibre especial d'actes de la 
Junta Geneiat Ce la societat, ambla signMUra 
del Presiden! i del Secretari. 

El~. acoriis, ·un cop ~doptat5' i aprovada 
l'acta, seran éxecutfus llevat d'una disposici6 
legal contraria. · 
Secció Segona. El Consell d'Administració. 

Article 14 
'e1 Consell d'Adminjstració és l'brgan 

social, de gestíó, adminjstració i representa. 
cíó de la socletat que té totes le~ com?et~r>
cies que per mandat legal o previstes en 
·aquests estatvts~ no corresponguin .a la Junta 
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General "o.a"'la Cer~ncia,, format per un noM
bre de memb(es determínat per la Junta 
Ceneral, no superior a doue nr inferior~ sis. 
Article 1 S 

Els membres del Copsell d' Adniinistració 
seran designats per un per.fode de quatre 
anys. . ' · 

Els qui ostentin la condici6 de regidors de 
I' Ajuntament de Vilonova i la Geltrú, cessa. 
ran en el moment en qu~ perdin l'esmentada 
condició. 
Artlcle 16 

Ser~ Presldent I' Alcalde de I' Ajuntament 
de Vilanova i I• Geltrú, o aquell qui nomeni 
tnire els Conselfers-regidors: El Vice-Presi
dent 1 el S..Cretari del Consell d'Administtr 
ció-clrrec que no caldra que recaigui en cap 
membre del Consell d'Adminislr.lció . seran 
desl8JWS lliur""*'t per l'alalde de Vilanova 
i la Gell/Ú. 

El Vice-Presldent substítuil'~ ,el President 
en totes les scves attibudons, ,quan el Ptui
dent ho ordcni o quan, per qúalsevol causa, 
no sigui pos's1ble l'assist~ncia o aCttJació del 
Presiden!. · 
ArUcle17 · • 

El Presldent, brgan ·.execuJlu· del Con!ell 
d' Admlnlstració, repr6senta la socleiaten tots. 
els camps de la wa ~ctivitat tant en judici 
com a fora d'ell,. i per tant pot compate'ixer 
rePresentant la soc1etat_, sense nec.es·sitat de 
previ i especial apoderarT'!ent, d.ávant lota 
classe de jurisdieeions, siguin 't>rdiri~T~es o 
espocials 1 da va ni l'fstal, les Cómunitais Autb
nomes, Jes: entitats k>cats, els cM'gans estata1s 
•utbnoms, els ens públics 1 toia cla$$e de pér. 
sones públiques o prlvades, siguirí,ffsiques o 
jurfdlques, loe~ e! Banco de España, bancs 
dt tltulatltal púb1ic.a, privada,. institucion.s 
b<Mfiques de canvi ¡ estalvi sotméses a legis
lació especial i qualsevol aftres legalmeJlt 
reconegudes. Tanmateix el PresidentdeJ Cor>
sell podra nomenar la persona que .consideri 
adient per apoderar-lo en les seve5 faeultats. 
Artlcle 18 

El éonsell d~.dminisiradó es,ieunira tar>' 
tes vcgades l'any com estableix la legislació 
~n ,vigor 1 tant~ 4ops com sj~i -convocat pel 
Presldeht ·del Coilsell d' >-dminfst'facló o qui 
(aci les 6eves funcjOns. :rambé ..ser~ convoca( 
el Consell ml~an~ant sol·licitud·escri¡a de la 
tercera part com • mínim del noml>re de 
components del Coh!'ell de. la Societat, 
sol-licitud que hau~ d'incloure necessária
ment el punta ttadar en la reonió í la justif• 
c~ió de la sof.licitvd. 

El Presiden(. si coosidera adient per als tins 
de la $0Clelal la sol-licitud presentada, cor>
vocar) reunió del Consell dios el terminl de 
deus dles ~bils a comptiir·cfes de la rebuda 
de l'esmentat prec i autoritzaJa.l'ordie .del di• 
en els punt1 interessa~ junt amb el$ que ell 
estimi oportll intr.oduiren ('ordre del dia. ~ 

El Consell ser3 vMldament constiMt quan 
concorrln a la reunió la m~Jtat més un deis 
seus components. Els acords s!adoptaran per 
les m~Jorles previstes a l'article 140 de la l lel 
de Socletats Anl>nlmes. El Presiden'! iir1drA vot 

Adm ocal 

de qualitat en cas cre;;,-pat ·¡ podra conwcar 
a les reunions del Consell, a fi d;3$$eS.Sorar, 

· tota classe de persones, ja siguin funcionaris 
públics, de la prOpia 'societat o estranyes, que 
podran asslslir a les reunlons a fi d'expft?:Ssar 
la seva oplnló o la_raó de ci~ncia, amb veu 
pero mancats de vot. 
M iele 19 

Deis acords del Consell d' Administraci6 
s'aixecaran les corresponents actes, que 
després d'aprovades, signades pel Presldent i 
el Secr'etarl, seran tr)nscrites en el llibre 
corresponenL . . 

Quan no asslste.ixr, per qua1sevol causa, el 
Secretar!, assumirA la seva funció )a persona 
que decldeixl el propi Consell d' AdminlS1ra
ció. 
S«cí6 Ten:.,,.., Del Diredtx o Getent 
Article 20 

La Junta General nomenara, a proi>osta del 
Consell d' Administra.ció, el Director o Gererit 
que reuncixi les condicions leg¡¡ls, En f'?COrd 
de nomenament es taran constar les atrib~ 
cions que se li confereixÍ('t, la seva· remunera. 
ció, els tcrmlnis i · caus~ de finimeJlt de les 
sevl?$ (uncions i tot alió necessari pet .atorgar 
al seu (avor poders de representació de la 
soclctat o.mb les facultats ·que siguin oportu
nes peta la seva COme$~. · 

. Article 21 
El Director o Gcrcnl pod~A assistir per tal 

d'~sser infotmat, amb veu í sense vot., a les 
reunlons del ConseU. d' Administració i de 
comi5Slons o comí~ delegats, llevat el cas 
que el Consell disposés fer-ho d 'una 'altra 
manen pels moduS-que estimés convenients~ 
-segons er seu criteri, sense que en cap.cas 
~gi d6 donar cap explicació sóbre aixo. 
ú.rfrot IV 

EXUCICI SOCIAl, - 1 OISTRllUOÓ ' 
Dl 6t.NlFICtS 

Artlcle 22 
·· L<excrcici social comprendra des del dfa u 
de gener ílns el trenta·un de desernbre de 
cadnny. 
Artlcle '23 

En el terminl deis tres mesos següents al 
iancarpent de l'exercici social, el Consell 
d~Admlf\istració formular~ els comptes 
anuafs, !' informe de gestió i la proposta d'a
plicació de resultats de l'exercici, documents 
que seran elevats a f' Alcaldia de I' Ajunta
ment de Vilancwa i la Celtrli, pel seu examen 
i subsegOent oonvocatbrla de la Junta Gene-
ral O<dlnlria. · · 
Miele 24 

El.s be~eílcis socials, en el seu·cas,,.seran 
dlstribuTts en la forma que acordi I~ Junta 
General ordin~ria, de' conformitat amb les 
dlsposlclons legals vigents. 
CAPrYOl V 

DISSOLUCIO 1 LIQUIOACIÓ 

Artlcle 25 

4 

la socletat es diuofdtl quan cOnconin 1 
causes expressades en l'article 260 de f 
vigent Llel de Socle!at> Anbnimes i en I' · 
ele 226 del Decret 179/1995; de q de ju 
de la Oeneralltat de C•talunya. Dissolta 
socletat s'obrirA el període de liquidad 
nomenant la Junta General un noml>re se 
de llquldadors que, átcnent-se als acords 
la Junta ·cenera! d'accionisteS, Que cons 
varA ónlcament a efectes liquidatoris la s 
sobirania durant l'esmentat ~rrOde, assu 
ron les fonclons que t ls assenyala l'artic 
272 de la Llel de Socittats Anpnimes. 
6 1 7 MIT O'M:TUAOO t suPOsm 
Of. FlNAl.ITZAOO OE l' AOMrAT 

L'ambit d'actuació ser~ Catalunya i 
supc)slts-de finalillació de l'activitat seran 
decisió de l'Ajuntament de dissoldie la-· 
ta~ o els wpc)sits previstos a la .Uei de soc' 
tats •nbnlmes que_ lmpliquln la dissoh¡ció: 
liquldacló de la $0Cletal. . · 

Vllanova 1 la Celtró, 5 de desembre 
2001. ' 

L 'Alcalde, Sixte Moral i Reixach. 

022001021 t 8 

vilanova~ b ceit~ 
E DICTE 

La Comlssió de c;.,..,,,,, en sess\ó ordiol 
oelebt•da·ef dia 3 de desembre de 2001 
pttndre, entte d'altres, l'aamlsegüent: 

•Primer. • /\prf:rlar inicialment el •i>ro¡ 
d' edifocl de .....,is a la pi a tía de Sant 
s1• tedacm per part deis Arqllitectes J9aquí 
8al0$Uet Arillo i llemat llover Amorps , pr 
mogut per l'Ajuntamen~ i a .realittar per pa 
del conc:essionari Senyor Juan José ~nch 
Artisas d'a.cord amb el conveni sigriat ~n da 
19 de ,:lesembre de 2000, amb un pressup 
d'execucló per contracta de se'ixanta u 
mllions ccn\ vlnt mil qvatre-cehtes.pes!;etes 
61.120.400 pe>-¡et0$) amb 'el 16 per' eeot d 
l'tVA lnclbs. · 

Segon. • Sotmctre el projecte esfr\entat 
lnformacló· pública pcr un període íje tren 

' dies, a compJar des' de la publícacló de I' 
nunc·I correiponenL al 81/TtUTC OFICIAl º' 
PROW.00<\ ~I taufer d'anuncis de la casa co 
sistorial 1 als di•ris locals, d'acotd amb el qu 
disp<>sa l'artlcle 37 del Reglament d'obr 
activít.ats 1 serveis: di!ls ens locals, aprovat 
Dectel 179/1995 de 13 de juny, si no-es P' 
senten al·legacions en e! termíni es¡nenta~ 
considerara aútomlUcament aprovat 
forma definitiva a tots els cfectes.• 

Vilanova 1 la Ocltró, 4 de desembre 
2001. 

El Segoo Tlne~t d'Alcalde ;. Presldenr 
/'.Ar~• d',A,ccld TfNfltorlal, )ordi Val/s Fuster. 

02200102121 V 
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icial de .la GeneraliLat d Núm. 3537 - 19.12.2001 

pt:r cumpktrir ~rvt:i$ urhans n Can Tibnc 
• nt;it re<l11ct1.1t pcr rarquilt."Ch.! Carlos Schill 
ul c:-n nom de h1 .1 unt.i de CompensAciO. i 
rttl en 7.'\9.572'42 Euros equi..,alents a 

3:<2.2 l 7 1'Hcs.~ so1n1c1 a inforn1ació pública 
un termini de 20 dics cun1ptat-: a partir de 
emit <le lll "CVll llUblic<1Ci6 c:n el BOP i c-n 

OGC. 

urant t1qucst lcrmini l'expedicnt podra s.cr 
minul perles persones irrtcrcs$.8dCS per lal 
pugoin ronnular les al.lcgacioni; u Ghsc:rva· 
!i que cslimin pertincnt'i. 

ron1i1nc~. 7 Je «.le~rnhl'c de 2001 

['Aj 1111111111t•111 ti<· V11llrt1111t111t•s •• wil>n• cottfrtf('· 

• i rf"o/Jr<"S. 

pro..,,11 pd 1,h: <.h: h• Cnrpor~cui en scssit\ 
·h111dt1 el <li;i S- l 2-21XJI . el Plt'c <le clllusulc-s 

inistr<itives Particul:us. que hn <le rc!tir el 
Ul'5 púhlic pera 111 contrActació d~ les <.ihres 

\!!O dcrnllcn ne<1ntinu;1cid. i atCs 1·anide 27(1 
1;j Lli.;i 't'f';(I de lf. d'nhril. s·cxposi. ni púhlicpc1 

ini th.: VINT<li~'S hi\bils. r. l\:ft'Ch! d~ ptcsen. 
de rossjh/o rcdamacion~. 

1nn1lthnia1u~nl s'm1uncia el cuncurs púhlic. 
condkionat al que disposa l'articlc 79 <le 

•i ~';./\J'). d..: motliíicació parcial <le lt-1 ll~i 1 ;.¡ 
c (.\1nlrac1~-sdc ks Administn1cions P\ihli· 

:. tl'ac:un.Jumh 1.:I que Ji,.¡)O\a l'tttlic:lc 2.i<lcl 
1 Oci::rcl J911/V6. <ll!' 1 <le nutre;. tJ..: <lcscnvtr 
nH:nl parcml de rcsmcnlRda llci. 

• 1::111il111 A11j111/inurirfo: 
Aju1Hmnenl de V<illromancs 

) [)c,:: f)(.'ll<ll.:nc:i;.1 t¡Ue 1ntmit<1 l'cxpcc.Jic111.-: 
·1o1rin 

• l)hjc-c·tr tld Co,,truct<'. 
. Dcscripcit\ del projcc1e: \.Jrhanit1,<1d(1·dd 
Urbh de C'<ln Gl'llvany. 

) Divisió ix:r ltlls i nUnu:ro: Np proccc.Jcix 
LloC cfC'Xt.'eucil\: En cr lcfOlC municipal. 

) Tcnnini d"cxccució: ti n1e,.;os 

T111111i1t1óá. 1u·11cc-1Ji11wn1ifon11u1/'r.1·t-c11· 

Tnt mi t acitl:O roí 11 i.\ ria 
Prcicc;.'dimcnl: Ohcrl 
Forma Cuncu~ púhfic 

~ /'rf\','111/U!SI hfl.{(' /it•11t1''Ítj: 

t'rojcclt UrbianilZC1ci1) P<l•'C Ur~ clc CCJn 
nv ~prcssupo!'I: '.\,,7_'\'.\i 'XI Euro!i cquiv<'I· 
;-1 • f\ l.{1 IN,U~O ptes. l. V.A . vig.cnl incli1'S. 

0

11ft1lllit'.T: 
!lllfan1i11 pn1vi,i111ml ;1 cun)'ltituir s.crl1 del 
~l 11pu'( <.l..: lic11uc.·1c'1 i l,1 t.lcíiniliva Jel 4'~. 

. ,¡ prcu. 

t )/!l<'llári t/(' t!o< un11·11l11fÍ1i 1 ;,1{úntt1uu;; 
Gntit<it. Pfün(1ls S.L C '111'li.;1 ... ·ri¡, ·r.::cnka 
pc1111ióli. ( . E1nili Bn11.:ll. :!U·l2 

•1 ,.,::11il:l1 i t"cM.h postal. ( ir;uuollc.:n. IJN~OI) 
1 .;li:fl•ll. tJ,l.X7U.17.C"" 

et FAX. VJ.~711.Xl.:W 
() 011111 li1nit p::r rohtcnció J.,: cJOc.:unH;:OIS i 

infonnaeió. Sis <.lic..; uhans de prcsc.:riurc la pre
St::rlHlC-ió d'ufcrtt!~. 

7 .• Rc-quisit ... ~\p<'i·í{ic'I tfc-1 ('011tr11ai.1·1n: 
Clnssil'icació 
Ciru1>-A .C.K -Subg.rup-2. 4. 6--Cntc• 

g.c1rin O 

X.· J'r,.1tnt11c.ill tl'ofer1,s: 
a) Data lfntit de prcsentació. VINT·l·SIS<li~ 

na1 un1l:i )'k>!\lc~itlf$ <11 de l'ólti1nn puhlicnció 
d'uqucst !ln tmd al BullletíOficial dé fo Prcwfncia 
i d Diari Ofii::iul Je h1 Gcncrnlihll dt: c.·att'llunya. 

h} Docu1111.:n1aci6 a pn~s~ntar. La que e:; 
dctHlla ;1 fo c-lit.w;ula 5a. del plccdc clftu.'iu1o. ti<l· 
1ninis1rativé!. p;u1iculars. 

e) l loc de ¡n~ntació. El que s'in<.licn til pun1 
sis. 

d) Tcrnuni Junuu ~1 qual d licituc.Jor c.;1:1ri1 
vblig.u1 a n1¡inle11ir fo .;cv;:1 tlí..:nn. Durunl l\:x..:· 
cució e.Je ruhr<&. 

e) AJrnissitl de..• vtirianb. Lºa~"l.'nyul<it a la 
clausula 5a. clt!I pkc tk Ctlndicion" <"1c.J111ini!'tra· 
tivc!\ rar1icul<1rs. 

9.· Aprrl11rt1 dr le•.\ ol't•r/ct: 
L'r1t:t..: tft1hcnun1 Je..· les p1upt1sicion:. :-.crf\ 

pUblic. i tinJril llnt 11 lll Snla <le reunio1b Je la 
corporacif1 •• les nt•u horcs del printt.:r tJijous 41 
tiahil M!güent a CJqudl qu1: t<:nnini el pcriolk do:, 
prcsentacit\ .. rofcftt.•s: 

11) .• J>c91c•.\r.\ ,/r/s 11111111c.·1.'í: 
Le~ <lc..•st'l).::-4.'" de puhlieucic'•dch 11nu11cis .;eran 

1.1 c~rr..:t: t.kl cc1ntracti.'il<1 adjudicut<iri. 

Mlikl·' <"""'" 1 <i1111.10 
Akulcks~a 

PG·~5'fl (111..1~5. IX.<) 

Vll.M'RANCA DEI. PENEl)ES 

i-:01cn: 
tlr l'Aj1111lt111u·1111lt• Vilt1frt111cu 1/t' Pt•11td~. ,,ohi•t• 
11dopchj 1r111111n1nl 

D1,• r Ajunl;unent d..: Vilaír~lllCil dc.:I PenccJCs 
.-.ohrc l'actird dc .;ut~ripció cit.: C(111vcn1s ¡x:r ¡_, 

fa con.;1rucc:itl i l_:C~lió cl·un centre ~ocios.'\nila· 
1'i. 

Es l'a púhlit qu ... • l.'I PI~ de J' Ajuruanlt::JH dt> 
VilafranCtt del Pcne<.l\:1;. ~n ~:;si('> c.:khr:1dn el 
<.li:t 16 cf octuhrc Je 1001 \.'¡j nduphll' r.ictircl Je 
participar.juntnmcnl muhcl ("onsurti Hospita· 
Inri <lt: (~~wtunv.i. 1:n hl t:'onslilueiú c.l 'un nou 
cvnsorci qu.: '-'".dcnvn1inarll ··cons<lr'Ci S-t>cio· 
saoitari <le Vilafn1ncs cid Pcncdc~;·. lg,unhncnt 
va uprovnr el$ (-!<th\I Uls <lcl lltlU c1.111sorci. ~um· 

prcnsiu:-. de 27 ;utide:-.. 

L·e¡.¡1ui;n1a1 ;i1,·(1rJ. juntun11.:nl mn11 ds..cslaluls 
'del< ·,,11,t•rt:i ._., "'lntcti:n ,1 inl'or111:1ciú·p1ihlka 
1x-I h:rmini de .'\U dk•s húhib. dura1U el 4u<1I es 
pt>dnu1 rrc~nl:u ;il.kgncinns. u n .. -clnnutcion..: . 
en t'll~ Ue que nn es pre ... ..:111in ~1l.1i:gac11ms. u re· 
d:1111:1dons.1';1cul'd .;ºt·uteodr;'1 dcfinitiu. s1,:n.;e 
nce1;·.;:.i1at d·uu 11n11 :11:1ltd1,•x11réii. 

JnAN A<t1•.\ncl 1 MA.,.DEI ' 
Alcalde 

PG ·542:lll (01.35 1.043) 

Vll .. ANOVA 1 l.A GELTRÚ 

EDICTE ; 
de l'Aj1111u1n1en1 "' VUnno11n i /11 Grltrrt, :•ohrt 
n>m·1i1uciñ tl'11nn sodetnt. 

Ehf>le de l'Ajuncamcnt. en sessit\ ordinbrin 
de 3 de <.lcsc1nbre de 200 1. vR prendre. entre 
d'altrcs. l'acord d"aprovat la constitució de l:i 
:;oc;ktat SERVEIS D'APARCAMENTS DE 
V ILANOVA 1 LA GELTRÚ. SOCIETAT 
ANÓNIMA MUNICIPAL.aixr com la publi· 
C(ICÍÓ dC15 EslnlUIS de 1't:~mcntnda societat. c.Jels 
qual'\, i de conformilat an1bels artides 201 i 212 
del Rcglamenl d'c1hres. ac1ivi1ats i serve is. se·n 
publica aque!iltl rc(eri:ncin ni OOGC. 

Vilanova i la OcllrU. ~de dcsemhre de 2001 

S1:<1't Moit!\l I RM>.:A<'ll 

Alcalde 

PG·~447X {lll.:l4~.IXI) 
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REGISTRO MERCANTIL CENTRAL 
{s1:9c10N DE DENOMINACIONES 

CERTIFICACION NO. 01243504 

PAINCIPE DE VERGAAA, 
TELEF. 91 563 12 

28006 MADR 

DON Jose Luis Benavides del Rey , Registrador Mercantil 
en base a lo interesado por: ~ 

D/Da. AYUNTAMIENTO DE VILANOVA I LA GELTRU, 
en solicitud presentada con fecha 30/11/2001 y numero de entrada 

/ 
CERTIFICO : Que NO FIGURA registrada la denominacion 

/ 
### SERVEIS D'APARCAMENTS DE VILANOVA I LA GELTRU, 
### ANONIMA MUNICIPAL ### 

En consecuencia, QUEDA RESERVADA DICHA DENOMINACION a favor del ci 
interesado, por el plazo de quince meses a contar desde esta fecha , 
forme a lo establecido en el articulo 412.1 del reglamento del Re 
tro Mercantil. 

Madrid, a Tres de 

NOTA.- Esta certificacion tendra una vigencia, a efectos de otorgami 
de escritura, de DOS MESES contados desde la fecha de su expedicion, 
conformidad a lo establecido en el art. 414. 1 del Reglamento del Regí 
Mercantil. 



Ltr 

:44 

~i t 
o 

es¡ 

ie 
' is 

401786495i 

ESTATUTS DE LA S.A.M . 

• C-ARACTERÍSTIQUES SOCIALS 
31 

¿.\t 

La Societat s'anomena "Serveis d'Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, 
Societát' Anónima Municipal" i té naturalesa juridica de societat privada 
municipal i unipersonal del soci únic, l'Excm. Ajuntament de Vilanova i la 
Geltr\l. 

En virtut d'aixó, la societat es regira pels preceptes deis seus estatuts, 
per les Lleis de Societats Anónimas, de Régim Local, i altres disposicions 
concordants. 

Article 2. 

Constitueix l'objecte social de la societat la realització de. totes aquellas 
activitats encaminadas a la construcció, gestió, administració i explotació 
d'aparcaments en el subsól i en superfície, la titularitat deis quals l'ostenti 
la societat o pugui tenii' per concessió, arrendament, o qualsevol altra 
forma jurídica. 

Article 3. 

La societat tindra durada indefinida. 

Article 4. 

La societat té el seu domicili a Vilanova i la Geltrú, pla\:a de la Vila, núm. 
8. 

Podran establir-se, traslladar i suprimir aquellas sucursals, agencies o 
delegacions que el Consell d'Administració consideri oportunes. 
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CAPÍTOL 11. CAPITAL SOCIAL 

Artic le 5. 

El capital social és de cent vuitanta mil tres-cents euros (180.300 
EUROS), representat per 100 accions ordinaries i nominatives de mil 
vuit-cents tres euros (1.803 EUROS), numerades correlativament deis 
núms. 1 a 100 ambdós inclosos, que estiguin alliberades completament. 

Les accions són intransferibles a persona distinta de l'únic titular, 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

Article 6. 

Els títols representatius de les accions es retallaran de llibres talonaris 
amb numeració correlativa i aniran signats pel president del Consell 
d'Administració i un altre administrador desígnat amb aquesta finalitat pel 
mateix Consell. 

CAPÍTOL 111. ÓRGANS DE LA SOCIETAT 

Article 7. 

La direcció i administració de !'empresa estara a carrec deis següents 
organs: 

1. La Junta General. 
2. El Consell d'Administració. 
3. La Geréncia-_ 

Secció Primera. La Junta General. 

Article 8. 

El Consell Plenari de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, exercira les 
funcions de la Junta General de la societat, en la forma i amb les 
atribucions i facultats que les lleis determinin. 

\ 



2 

JO 
iil 
Is 

tr, 

·is 
ell 
oel 

1ts 

es 
es 

401786496 
3 

de la Junta General poden ésser ordinarias o 

vcx:atoria, la constitució, el procediment, les votacions i l'adopció 
oords ' de les Juntes Generals, ordinaries i extraordinaries, 

s'acomodaran a les disposicions administrativas per les quals es regeix 
la Corporació. .. 

Seran president i secretari de les Juntes Generals, !'alcalde de Vilanova i ! 
la Geltrú, i el Secretari General de la Corporació. 

A les Juntes Generals hi podran assistir, amb veu pero sansa vot, els 
membres no regidors del Consell d'Administració, el gerent i les altres 
persones a les quals la Llei atorgui aquest dret. 

Article 10. 

La Junta General es reuniré obligatoriament i amb caracter d'ordinaria un 
cop l'any, dins el primer semestre, en el dia i hora que determini !'Alcalde 
a proposta del Consell d'Administració, per censurar la gestió social, 
aprovar els comptes anuals i !'informe de gestió de l'exercici anterior, si 
s'escau i resoldre sobre l'aplicació de resultats. 

Article 11. 

La Junta General extraordinaria es reunira a convocatoria de !'alcalde, 
per la seva iniciativa o a petició de membres de la Corporació que 
segons la seva legislació organica, poden sol·licitar reunions 
extraordinaries i també a instancia del Consell d'Administració d'aquesta 
societat. 

Article 12. 

La Junta General, ordinaria o extraordinaria, a més de les facultats 
previstes per l'article 1 O. tindra les següents: 

a) Nomenar, renovar o ratificar el Consell d'Administració. 
b) Fixar la remuneració deis consellers. 
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c) Modificar els estatuts. 
d) Augmentar o disminuir el capital social. 
e) Emetre obligacions. 
f) Les altres que la Llei de Societats Anónimes atribueix a la 

Junta General. 
g) Alienar, adquirir, gravar o hipotecar qualsevol tipus de bé 

immoble, sent aquesta limitació de caire merament intern, de 
conformitat amb l'article 129 de la Llei de societats anónimes. 

Article 13. 

S'estendra acta de cada reunió de la Junta General, que sera aprovada i 
constara en els termes i manera en qué hagin de ser-ho les de la 
Corporació o organisme actuant i s'escriuran en un llibre especial d'actes 
de la Junta General de la societat, amb la signatura del President i del 
Secretari. 

Els acords, un cop adoptats i aprovada !'acta, seran executius lleva! 
d'una disposició legal contraria. 

Seccló Segona. El Consell d'Administració 

Article 14. 

El Consell d'Administració és l'órgan social, de gestió, administració i 
representació de la societat, que té tetes les competéncies que per 
mandat legal o previstes en aquests estatuts, no corresponguin a la 
Junta General o a la Geréncia, format per un nombre de membres 
determinat per la Junta General, no superior a dotze ni inferior a sis. 

Article 15. 

Els membres del Consell d'Administració seran designats per un període 
de quatre anys. 

Els qui ostentin la condició de regidors de l'Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, cessaran en el moment en qué perdin l'esmentada condició. 
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n 
ident !'Alcalde de l'Ajuntament de \Íil.anova i la Geltrú, o aquel! 

ffleni entre e.Is Consellers-regidors. El Vice-President i el Secretari 
det'.l'Cbnsell Cl'Administració-carrec que no caldra que recaigui en cap 
ltlembre del Consell d'Administració - seran designats lliurement per 
l'alcaldé1oe· Vilanova i la Geltrú. 

"' b -
El¡Vice-President substituira el President en totes les sev~s atribucions, 
quan el Presiden! ho ordeni o quan, per qualsevol causa, no sigui 
possible l'assisténcia o actuació del President. 

Article 17. 

El President, órgan executiu del Consell d'Administració, representa la 
societat en tots els camps de la seva activitat, tant en judici com a tora 
d'ell, i per tant pot comparéixer representant la societat, sense necessitat 
de preví i especial apoderament, davant tota classe de jurisdiccions, 
siguin ordinaries o especials i davant l'Estat, les Comunitats Autónomes, 
les entitats locals, els órgans estatals autonoms, els ens públics i tota 
classe de persones públiques o privades, siguin fisiques o juridiques, 
inclos el Banco de Espal'la, bancs de titularitat pública, privada, 
institúcions benéfiques de canvi i estalvi sotmeses a legislació especial i 
qualsevol altres legalment reconegudes. Tanmateix el President del 
Consell podra nomenar la persona que consideri adient per apoderar-lo 
en les seves facultats. 

Article 18. 

El Consell d'Administració es reunira tantes vegades l'any com estableix 
la legislació en vigor i tants cops com sigui convoca! pel Presiden! del 
Consell d'Administració o qui faci les seves funcions. També sera 
convocat el Consell mitjan~nt sol·licitud escrita de la tercera part com a 
mlnim del nombre de components del Consell de la Societat, sol·licitud 
que haura d'incloure necessariament el punt a tractar en la reunió i la 
justificació de la sol·licitud. 

El President, si considera adient per als fins de la societat la sol·licitud 
presentada, convocara reunió del Consell dins el termini de deus dies 
habils a comptar des de la n~buda de l'esmentat prec i autoritzara l'ordre 
del dia en els punts interessats junt amb els que ell estimi oportú introduir 
en l'ordre del día. 



" . 

, El Consell sera validament constitun quan concorrin a la reunió la meitat 
més un deis seus components. Els acords s'adoptaran per les majories 
previstes a l'article 140 de la Llei de Societats Anónimes. El President 
tindra vot de qualitat en cas d'empat i podra convocar a les reunions del 
Consell, a fi d'assessorar, tota classe de persones, ja siguin funcionaris 
públics, de la propia societat o estranyes, que podran assistir a les 
reunions a fi d'expressar la seva opinió o la raó de ciéncia, amb veu pero 
mancats de vot. 

Article 19. 

Deis acords del Consell d'Administració s'aixecaran les corresponents 
actes, que després d'aprovades, signades pel President i el Secretari, 
seran transcrites en el llibre corresponent. 

Quan no assisteixi, per qualsevol causa, el Secretari, assumira la seva 
funció la persona que decideixi el propi Consell d'Administració. 

Secció Tercera. Del Director o Gerent 

Article 20. 

La Junta General nomenara, a proposta del Consell d'Administració, el 
. . Director o Gerent que reuneixi les condicions legals. En l'acord de 

nomenament es taran constar les atribucions que se li .confereixin, la 
seva remuneraci6, els terrninis i causes de finiment de les seves funcions 
i tot alló necessari per atorgar al seu favor poders de representació de la 
societat amb les facultats que siguin oportunes per a la seva comesa. 

Article 21 . 

El Director o Gerent podra assistir per tal d'ésser inforrnat, amb veu i 
sense vot, a les reunions del Consell d'Administraci6 i de comissions o 
comités delegats, llevat el cas que el Consell disposés fer-ho d'una altra 
manera pels motius que estimés convenients,. segons el seu criteri, 
sense que en cap cas hagi de donar cap explicació sobre aixó. 
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BALAN<; 1 DISTRIBUCIÓ DE 

··~ 
social comprendra des del día u de gener fins el trenta-un de 

lbre de cada any. 

En el termini deis tres mesos següents al tancament de l'exercici social, 
el Consell d'Administració formulara els comptes anuals, !'informe de 
gestió i la proposta d'aplicació de resulfats de l'exercici, documents que 
seran elevats a l'Alcaldia de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, pel seu 
examen i subsegüent convocatória de la Junta General ordinaria. 

Article 24. 

Els beneficis socials, en el seu cas, seran distribuns en la forma que 
acordi la Junta General ordinaria, de conformitat amb les disposicions 
legals vigents. 

CAPÍTOL V. DISSOLUCIÓ 1 LIQUIDACIÓ. 

Artlcle 25. 

La societat es dissoldra quan concorrin les causes expressades en 
l'article 260 de la vigent Llei de Societats Anónimas i en l'article 226 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, de la Generalitat de Catalunya. Dissolta 
la societat s'obrira el perfode de liquidació, nomenant la Junta General 
un nombre senar de liquidadors que, atenent-se afs acords de la Junta 
General d'accionistes, que conserv,ara únicament a afectes liquidatoris la 
seva sobirania durant l'esmentat període, assumiran les funcions que els 
assenyala l'article 272 de la Llei de Societats Anónimas. 

< 
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AJUNT AMENT DE VILA NOVA 1 LA GEL TRÚ 
lntervenció 

Frederic Rafols Barrufet, interventor de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 

CERTIFICO: 

1. Que el capital social de !'empresa Serv.eis d'Aparcaments de Vilanova i 
la Geltrú, Societat Anónima Municipal és de 180.300€. 

2. Que aquest import és inferior al 10% del pressupost corrent d'aquest 
Ajuntament per a l'exercici 2002. 

1, perqué consti als efectes escaients, signo aquest certifica! . 

Vilanova i la Geltrú, 16 de gener de 2002 

i'LACA DE LA VII.A, 8 
08800 VJLANOVA 1 LA GELTllú 
TEL. 93 814 0000 FAX 93 814 24 25 
http://www.vilanova.org 
c·ma.il intc.rvcnció@vilanova.org 
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D.JOSEP PEREZCA'Ji>ET, en calidad de Apoderado del BANCO SABADELL, S.A. 
en su oficina de VUiúiova i la Geltrú, 

CERTIF ICA : 

que, a los efectos de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, y en ~! vigente / 
Reglamento del Registro Mercantil, según consta en nuestros Libros Registro, en esta 
oficina y en la cuenta corriente nº 0081 0050 13 0001164119 abierta a nombre de 
SERVEIS D'APARCAMENTS DE VILANOVA I LA GELTRU, S.A.M .. (EN / 
CONSTITUCION), se ha ingresado con fecha 16 de enero del presente, la cantidad de 
CIENTO OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS (180.300,-) EUROS, por el 
AYUNTAMIENTO DE VILANOVA I LA GELTRU, N.I.F. P08308001, en concepto, / 
segun manifiesta, de aportacion de capital para la constitucion de la citada sociedad 
anónima. 

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide la presente en Vilanova i la 
Geltiú, a dieciocho de enero de 2002 

P.P. del BANCO SABADELL, S.A. 
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D.JOSEP PERFZC'APDBT, en calidad de Apoderado del BANCO SABADELL, S.A. 
en su oficina de V'daiiova i la Geltrú, 

CERTIF ICA : 

que, a los efectos de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, y en i:! vigente / 
Reglamento del Registro Mercantil, según consta en nuestros Libros Registro, en esta 
oficina y en la cuenta corriente nº 0081 0050 13 0001164119 abierta a nombre de 
SERVEIS D'APARCAMENTS DE VILANOVA I LA GELTRU, S.A.M .. (EN / 
CONSTITUCION), se ha ingresado con fecha 16 de enero del presente, la cantidad de 
CIENTO OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS (180.300,-) EUROS, por el 
AYUNTAMIENTO DE VILANOVA I LA GELTRU, N.LF. P0830800l, en concepto, / 
segun manifiesta, de aportacion de capital para la constitucion de la citada sociedad 
anónima. 

Y para que conste y surta Jos efectos oportunos, se expide la presente en Vilanova i la 
Geltrú, a dieciocho de enero de 2002 

P.P. del BANCO SABADELL, S.A. 
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REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA 
REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA. 

014/22036266 

Previ examen i qualif icació del document 
precedent a !'empara de l'article 18 del Codi de 
Comer9 i 6 del Reglament del Registre Mercantil, 
queda INSCRIT, en el VOLUM 34313 , FOLI 63, FULL B 
246967, INSCRIPCIÓ l . 

DA3. W. 8/89 

BARCELONA, 
EL 

&a.ee de quant1a d•clarada 
Ar•nael . i.s.11.21.22.21.2s 
Ronorar1•. 3SS,ll euros 

Reducció honoraria ROL 6/9 



GENERALITAT DE CATALUNYA 
DEPARTAMENT D'ECONOMIA,FINANCES 1 PLANIFICACIÓ 

OFICINA LIQUIDADORA DE 
VILANOVA 1 LA GEL TRU 
IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS 1 ACTES JURIDICS DOCUMENTATS 
IMPOST SOBRE SUCCESSIONS 1 DONACIONS 

Rambla Principal 15 Bis Tlf. : 93.893.08.10 

icoNCEPTE 

ose CONSTITUCIO DE SOCIETATS 

CARTA DE PAGAMENT 

Nº Present : A-629/2002-1 

l lll l l ll ll llll ll llll ll llll ll lll lll l 
18A000629200201 F 

Meritació Vencim. O. Pres. 

22/01/2002 27/0212002 04/0212002 

JoocUMENT CONTRIBUENT 

HERNANOEZ COMPTA EDUARDO 238 22/01/2002 

1 CONTRIBUENT 

A62781208 SERVEIS D'APARCAMENTS VILANOVA 

Descripció 

CONSTITUCION DE SOCIEDAD 

LIQUIDACIÓ: PROVISIONAL V.COMPROVATS 

Biso lmposable : 
Reduee!ons : 
Base liquidable : 
Tlpus: 
Quota : 
BonlflCO'Ci6 : 
ReeArree : 
Demora: 
lnt. ComplementArla : 

TOTAL LJQUIDACIÓ : 

MOTNACIÓ : EXEMPCIÓ 1MPROCEOENT 

, COMPROVAT : 

180 .300,00 

180.300,00 
1, 0 0 

1 .803,00 
1 .803 ,00 

1. 803,00 

SERVE IS D'APARCAMENTS VILANOVA 

PLAyA DE LA VILA Nº. 8 Ese. Pis. Porta. 

08800-VILANOVA 1 L 

Valor Declarat Valor Comprovat 

N. Llq. : A-34/2002 

A UTOUQUIDAT 

180.300.00 

180 . 300,00 

1, 00 

180.300,00" 180.300.00 

D. Liq. : 13/02/2002 

INGRES PREVl A INGRESSAR .l 
--0/0-0 

1.803, 00 

1 . 803,00 J Euros 

CÁLCUL TIPUS 1 DIE$ INTERÉS COMP. Art. 109 RO 828195 k:ALCUL TIPUS 1 DIES INTERÉS DEMORA Art. 61.3 L.G.T. RECÁRREC 

Data inicial De Dala AOata Oies Ti pus Oata inicial De Data A Dala Di es Ti pus Data Vencimen 

Data final Data final Data Pres. 

Base calrul Base calcul Base calcul 

oast:tVACtONS ' 

&n 14 aotiticac ió 4• l• 11~u1dac16 qve «r• 1• ingro11a coa•t••~ t&Dt e l • t•~•l•. for-& 1 lloc 4- l•tagr•• coe l'••••oyalasr.o.o. t d•l• r•curaoa i 

ct6rla que e'hi podi eo bavor i aterpoaa t. 

DATA HOMERO IMPORT 

13102/2002 1.803,00 Euros. 
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M1~ MUNIClr'1'.\1_ 

•~elli40S ,Nombre/ll . i . f 

NCRAl RE1XACH,S!XiE 
Ji120624A 
nORAL Rf lXACH,$1XlE 
J17 (ij624~ 

~E1iE! GUARO lOlA, JOAll 
712?7i65D 
W1El SUARD!OLA.JOAN 
11211e6so 
YiilLS fVSTER ,JC.:i)¡ 
j 161429IS 
nmnouu rnEms,Aco,¡ 
46:il778?1 
CARP.[;iRO AR llA,OSCAR 
43507701 6 
VIOAL P1 QUE ,JOSE? LLUIS 
i7~ó62: i.B 
H:JGUET ~ARCi~ 1 RAt:O:l ~!;~[~ 
77ZS27451 
•on~Rl l MESEGUER,J OSEP 

'T~--

·r '.J111v .... 4.31 3 L1l.t ..... 
1 ·k.;. ·;.-~/ i;~_d.). 24 "w 

Q~· ;~ .. Ji":G~~t.i'1ICiJiO 
--··-··-·-··-·· -- ·· ---·· 

Cargo 

: o i io tdt10·..1 

[°' r<)V in;,,. .1. ...... 

lnscr . SuJ.Consejo fec.lloabr . Ou rac ion iexto 
-------·------·------··-------------· 

cn~:s:~ERJ 1210112002 22101¡;ia6 

PRES!OlNTE - 21/01 /2002 22/Dl f2<;~6 :u:'. !C : :,, "'º E?.O v 

lt 
NSE .. 'ZR~ ·¡ 22/01/2002 22/01/ 2006 

z 
o ~CfPRES irEP. < 22/01/2002 22/01/2006 SUJt!C w .. :.:c.; ¡¡; V ,. 
:; o = o ~NSEiEP.G (! 7c/011z002 z21e112006 <JI 3 lli 3: ! 

~OiiSEJ<RO 22/01/2002 22/11/2096 > <. ll 
?"" .. ~ 

~ 
;= 

"' ~OllSEJERO <1/0112001 22/Bl/2986 = (, = ,, 
f ..... "" "' 1'4DNSEJEkC li :<1~ 1¡2~~1 22/01/ 2186 :,, 

~ 
r · 
o 
~:f sEJtRO " ==í~1/Z~Z2 22/01/2886 .. 
SECR . NO COSS 1 ~ ~2ic1/:ee2 INDEF INIDA 
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0 17 /0403 022036266 
Numero Asiento : 1881 

o · A~ARCAMENTS DE V!LANOVA I LA GELTRU 
Nu :fi~i-O DiA,-io 0842 
D2>'·:<.h.,J.nac1or\ SERVt:If~ 

MA MUNlCIPAL 

::;oc r::IJP:D l\NONI 

DATOS REGISTRALES Tomo 34313 Libro 
Hoia/Oup. 246967/ 
26 V1\RIO$ 

Fo l 10 0063 
Provincia B 

3.z<..-.. .J.vn GEND~AL 
Ir1scrioc. l 
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DECLAR ACION DE SOCIEDA D JNlPLR30NAL, SIENDO SOCIO UtHCO ,. L.' t1JU;,f¡.,eilí'1 0C VlLAN 

OVA l LA GE'.LTRu·· . 

J 



BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
Boletín Oficial del Registro Mercantil. Sección primera 

Servicio de Anuncios y Publicaciones 
Avda. de Manoteras, 54 - 28071 MADRID 
Teléfono 91 384 15 25 - Fax 91384 15 26 

C.l. F. 0 -2811001-C 

ANUNCIO BO LETIN OFIC IAL 
DEL REGISTRO M ERCANTIL 
ANUNCI BUTLLETf OFICIAL 
DEL REGISTRE MERCANTIL 

N.• 6.0.R.M.E. / NUM 80Ri\4r FECHA/ V•ir 

22017846 15/02/2002¡ 

l"~R~A!!..!_/~H~u~· .. ~.~~~A~C~T~U~R~A~~~~~~~~~~__!F~E~C~H~A!!..!_/~O~A~~!!_A .--'""""~··~'"~·'~~~'tf'~-~?.~r~~~~º~~~,~~"~~~~f,t~j~~~!Pi-"~12~,'~.'!'il.r~,~~'r.'°"~':"'""-~~~~-·-"~~c~.1~L~~:~~~BOIW"~·~-'--~~ 
t2· :,.'°!f.>~~.::;;?. .1:142'1f;,; IS1l'.11 !!::..; ~;~~ ::::~ / .~:,,, 11(:~ 1lt') «,.. :Jt t~'.11 ~.'.-". ~-~ ~;~ 

DE LA EMPRESA-EMPRESARIO / DADES DEL 'EMPRESA-EMPRESARI 
Jos, Nombre. Razón Social o Denominación 

OmS, nom, roó social o denominació SERVEIS D'APARCAMENTS DE VILANOVA 1 LA GELTRU 
SOCIEDAD ANONIMA MUNICIPAL f':-

ilio (Nombre de lá Via Pública) PLA<(A DE LA VILA,8 
l:i!i (nom do la vfa pút>lica) 

'-ióo VILANOVA 1 LA GELTRU 
lció 

A62781208 ESCRITURAN.• 
ESCRIPTURA NÚM. 

AIO SR. E. HERNANDEZ COMPTA 
I RVARIA 

238 /2002 

/ 
! 

FACTURA B.O.R.M.E. /FACTURA BORME 

IMPORTE oe lA PL6UCA.cl0N 
ENEL 80t.ETlHOFICW.. OEl.. " 
R((l;1$TA0 M(AC.vllli. 
11,Wf')H' (, '<'t<1:~1 (( 
AL&'r'~¡:n.::·.•c,,·., ' 
f't'G,''> '~F ~l." ll<. AIV Ht 

U5~1.V.A. 

:~ ·:.i 

ff()IA Y Nl)'AfR() ()( FACT\IA.4 AílA:$.r. IN.:ilCAOOS 
(Jl¡fA 1"1~10:)!1' lo!Cf!.lllA '"\ll'.4fa..\ '"'I' 

J>.!POfHE 
''."Y>'-1 

l ,q .. 11 '9 

POR OELEG.tiC'°", U REGISTA.\001'. WERCA>mt. DE 8ARCS.0W. 
i'f'.'ltli- (,;A(.Úf¡PJ. ti>\l.\~llf_ > ... T ..-~~t 

\ 



----
Agencia Tributaria 

Código de ldenuf1caciOn 

l A627812<.>ti 1 

OenominaCil>n 

o 

SERV~l~ D'APARCAMENTS DE V!LANOVA ! 
LA GELTRU, SAM 

RazOn Soc&ail 

PZ DE LA VIL.A 8 
VlLANOVA GEL 08800 BARCELON 

PZ DE LA VILA 8 
oomldllo VILANOVA GEL 08800 BARCELON 
Fiseol ( 

ActMdad Prlrtcip1l ~jt)S) 
Adrnlni•tt•'f'l.\RJ E TA Pr<OV 151 ONAL (CADUCA: o 1 -os-2002) 


