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NÚMERO MIL TRES-CENTS U ------------------ - -- -

ESCRIPTURA D' ELEVACIÓ A PÚBLIC D' ACORS 

SOCIALS I PODER ---------------------------------

En VILANOVA I LA GELTRU , la meva residencia , a 

vint-i-dos de juny de dos mil setze . ------------

Davant me u , EMI LIO GONZÁLEZ BOU , Notari de 

l ' Il ·lustre Col · legi de Catalunya, pertanyent al 

districte notarial de Vilanova i la Ge l trú , cons-

t itu1t previ requeriment a l' Ajuntament de Vila-

nova i la Geltrú , Pla9a de la Vila , número 8 , ---

------------------COMPAREIX: ---------------- -

La senyora NEUS LLOVERAS I MASSANA , major 

d ' edat , Al caldessa de l ' Excssim . Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú , t itular de l D. N. I . nú-

mero 35 . 065 . 768 - Z . ---------- - - - ---------- ------

INTERVÉ en l a seva qualitat de presidenta del 

Con sell d'Administració de l a companyia mercanti l 

de nacionalita t espanyola anomenada "SERVE IS 

D' APARCAMENTS DE VILANOVA I LA GELTRU, SOCIETAT 

ANÓNIMA MUNICIPAL" (societat unipersonal) , domi -
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ciliada a Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Pla~a 

de la Vila, número 8; constituida com a societat 

unipersonal en escriptura de data vint-i-dos de 

gener de dos mil dos autoritzada pel Notari de 

Vilanova i la Geltrú Senyor Eduardo Hernández 

Compta, número 238 de Protocol. Inscrita en el 

Registre Mercantil de Barcelona, al volum 34.313, 

foli 69, full B-246.967, inscripció 1ª.---------

Ampliat l'objecte social i modificat l'article 

2 dels estatuts socials en l' escriptura de data 

vint-i-u d' abril de dos mil quatre autoritzada 

pel Notari de Vilanova i la Geltrú Senyor Eduardo 

Hernández Compta, número 1.380 de Protocol. Ins

crita en el Registre Mercantil de Barcelona, al 

volum 34.313, foli 69, full B-246.967, inscripció 

6ena. -------------------------------------------

Modificats els articles 14 i 16 dels estatuts 

socials en l' escriptura de data vint de maig de 

dos mil quinze autoritzada pel Notari de Vilanova 

i la Geltrú Senyor Eduardo Hernández Compta, nú

mero 576 de Protocol. Inscrita en el Registre 

Mercantil de Barcelona, al volum 41.583, foli 

109, full B-246.967, inscripció 28ena. ----------

C.I.F. número A-62781208. --------------------
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No correspon l ' atorgament d ' acta notarial a 

ef ectes de b l anqueig de ca pi t al por t ractar- se 

l' ent itat representada d ' una societat . municipal . 

L ' objecte social el constitueixen les següent s 

activitats : "la realització de totes aquelles ac-

tivitats e n caminades a l a construcció , gest i ó , 

admini stració i expl otació d ' aparcaments e n el 

subsól i en superfície , la titularitat dels quals 

l'ostenti la societat o pugui tenir concessió, 

arrendament , o qualsevol altra forma jurídica . 

Quantes act ivitat s estiguin encaminades a la 

prospecció , l ' implantació, gestió , admini stració 

i expl otació del s serveis relacionats amb la mo-

bilitat, circulació , seguretat i discipl ina via-

ria i transport , la titularitat dels quals osten -

ti la societa t o pugui t en ir per concessió , ar-

rendament o qualsevol altra forma jurídica . " Així 

resulta de copia autoritzada i i nscrita de 

l ' escriptura ja esmentada anteriorment de data 

vint-i - u d ' abril de dos mil quat re autori tzada 

3 



pel Notari de Vilanova i la Geltró Senyor Eduardo 

Hernández Compta, nómero 1.380 de Protocol. ----

La seva representaci6 i facultats resulten del 

cárrec de presidenta del consell d' administra-

ci6, en la seva condici6 d'Alcaldessa de Vilanova 

i la Geltró, pel que fou anomenada en virtut 

d'acord de la junta general ordinaria i universal 

de la societat celebrada el dia vint-i-set de ju

liol de dos mil quinze, segons resulta de la cer

tificaci6 estesa en data disset de desembre de 

dos mil quinze pel secretari del consell 

d'administraci6 Sr. Francesc Torres Ferrando amb 

el Vist i Plau de la seva presidenta Na Neus Lla

veras i Massana, les signatures dels quals van 

estar legitimades per mí, Notari de la present, 

el dia dotze de febrer de dos mil setze. Aquesta 

certificació es troba inscrita al Registre Mer

cantil de Barcelona, volum 44. 907, foli 141, full 

nómero B-246.967, inscripció 30ena. -------------

Resulta el nomenament del Senyor Francesc Tor

res Ferrando com a secretari del consell d'admi

nistració de la societat, del decret d' alcaldia 

de data trenta d' abril de dos mil tretze amb 

efectes a partir del dia u de maig de dos mil 
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tretze , segons res ulta de l a certi f icació es tesa 

en data vint-i-cinc d'octubre de dos mil t r et ze 

per l ' aleshores secretari de l consell 

d ' administrac i ó Sr . I sidre Ma rt í Sarda amb el 

Vist i Plau de la seva presidenta Na Neus Llave 

ras i Massana , les signatures dels qual s van es

tar legitimades pel Notari de Vi l anova i la Gel 

trú Senyor Eduardo He rnández Compta e l dia quatre 

de novembre de dos mi l tretze . Aq uesta certifi ca

ció es troba inscrita al Registre Mercant i l de 

Barcel ona , a l volum 41 . 583 , foli 10 8 , f ull número 

B- 2 46 . 967 , inscripci ó 25ena . ------------ - -------

Facultada especia lment per a a quest acte e n 

virtut de l ' acord adoptat per l a junta general de 

la societat de data vint-i-s e t de juliol de dos 

mil quinze , segon s cer t i ficació estesa p e l secre

tari del consell d ' admi n istra ció Senyor Francesc 

Torres Ferra ndo , amb el Vis t i Plau de l a p resi

denta Na Neus LLoveras i Massana , les signatures 

dels qua l s legi t imo per se r de mi conegudes , de 
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data nou de maig de dos mil setze. Em fa entrega 

de l'esmentada certificació que queda unida a 

aquesta matriu. 

Del seu cárrec de presidenta del consell 

d'administració de l'entitat i de la certificació 

indicada en el parágraf anterior li resulten a la 

compareixent facultats legals per a elevar a 

públics acords socials i, en conseqüéncia, jo, el 

Notari, considero que té facultats suficients per 

a l'atorgament de la present escriptura 

D' ELEVACIÓ A PÚBLIC D' ACORS SOCIAI,S. ------------

Em manifesta la compareixent que les dades 

d'identificació de la persona juridica que repre-

senta, i, especialment, l'objecte social i el do-

micili no han variat respecte els consignats en 

els documents fefaents presentats a mí, el Notari 

autori tzant; que continua en l' exercici de les 

seves facultats, que les mateixes no li han estat 

alterades, suspeses ni modificades en cap forma 

alguna, i manifestant aquest senyora que la seva 

representada continua en el plé exercici de la 

seva més absoluta capacitat jurídica i d'obrar. -

Identifico a la senyora compareixent pel seu 
¡/ 

D.N.I., i la jutjo ambla capacitat legal neces-
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sária p e r a aquest atorgame n t i , - -------- - ---- -

-- - ---- - --- - ---DIU I ATORGA: ----------------

PRIMER. - La compa.reixent el eva a públic els 

acords adopta t s per la j unta general de la socie

tat e n da ta vint-i-set de juliol de dos mi l quin

ze , e n els termes que .res u l ten d e la certificació 

unida , el contin gut de l a qual es dona aquí per 

reproduit i, en conseqüencia , queda modificada la 

redacció dels articl es 1 4, 18 i 20 dels estatut s 

social s . 

SEGON.- Inscripció.- Se so l ·lic ita del Sr . Re

gistrador Mercantil de Barce l ona l a inscripció de 

l a present escript ura en els termes expressats . -

PROTECCIÓ DE DADES. ---- - --------------------

En compliment d ' alló disposat e n la Llei Orgá

ni c a 1 5/1999 d e 13 de Desemb r e de Protecció d e 

Da des d e Carácter Personal , adverteixo a la com

pare i xen t que l es seves dades van a s er incorpo

r a ts a l fitxer de Protocol i documentac i ó nota

ri a l i al f i txer d ' admini s tració i organi tzació 
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de la Notaria, així com del fet que aquests dades 

puguin ser cedits a aquelles Administracions 

Públiques que d'acord amb una norma de rang legal 

tinguin dret a aixó. ----------------------------

------------ AUTORITZACIÓ--------------------

Faig les reserves i adverténcies legals, en 

especial la obligació d'inscriure la present es

criptura en el Registre Mercantil.--------------

Informo també a la senyora compareixent del 

seu dret a llegir per sí mateix aquesta escriptu

ra, dret del que s'excusa; la llegeixo jo, el no

tari, per la seva elecció; la traba conforme i 

firma amb mi.-----------------------------------

De tot el contingut en aquest instrument pú-

blic especialment de la identitat de la senyora 

atorgant, de que al meu judici té capacitat i le

gitimació per a aquest acte, de que el seu con

sentiment ha estat lliurement prestat i de que 

l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la vo

luntat degudament informada de l'atorgant, que -
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estenc en cinc folis de paper timbrat d ' ús ex-

clus iu notarial, el present 1 els quatre ante-

riors en ordre correlat iu, jo , el notari , dono 

fe . ---------------------------------------------

Hi ha la signatura de la compareixent . Signat , 

firmat i rubricat: EMILIO GONZÁLEZ BOU . Hi ha el 

segell d e la notaria . ------------------------- - -

----------------DOCUMENTS UNITS ------ - ------- - -
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FRANCESC TORRES FERRANDO, 
D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT 
VILANOVA 1 LA GEL TRÚ, SAM 

SECRETAR! DEL CONSELL 
SERVEIS D'APARCAMENTS DE 

CERTIFICO, !'acta de l'aprovació de la modificació deis Estatuis de la 
societat SERVEIS D'APARCAMENTS DE VILANOVA 1 LA GELTRÚ, SAM, 
perla Junta General de la Societat, celebrada el día 27 de julio! de 2015: 

1. Que la reunió es va celebrar en el dornícili social. 
2. Ü(Ko la .Junta va ser convocada d'acord arnb l'art. 95 de la Llei 3/87, de 

·15 d'abríl, mitjangant comunicacíó personal a tols els rnernbres del Ple 
Municipal. 

3. Que entre els punts de l'ordre del día figurava la proposta d'aprovació 
s'escau. de la modifícacíó deis estatuis ele la societat Serveis 
c!'Aparcaments ele Vílanova í la Geltrú, SAM 

4. Fls assurnptes debatuts en la Junta es refercixen als punts de l'ordre del 
día, sense ínlervenció deis assístents a la reunió. de les que es 
sol·licítessin constancia a !'acta. 

5. Que l'acord referent a l'aprovacíó, si s'escau. de la modíficació deis 
estatuis de la societat Serveis d'Aparcarnents de Vilanova i la Geltiú, 

\. SAM, fou adopta! arnb el vot a favor de 24 deis 25 assístents que formen 
el Ple de l'AjuntamenL 

6. Que es va confeccionar la llista d'assístents. incorporada a l'acla. amb 
!'observancia del previst a l'art. 98 de !'actual reglament del Registre 
Mercantil, rcsultants 24 mernbres presents deis 25 membres que 
cómposen el Ple de l'Ajuntarnent. 

7. Que actuaren corn a Presidenta i Secretari de la Junta la Senyora Neus 
Uovcras i Massana i el Sr. lsídre Martí í sarda, respectivament, 
designats en forma legal, els que acceptaren el carrec i signaren l'acta 
que es certiíica. 

8. Que acompliren, en relacíó a !'acta de la Junta, tots els requisíts 
previstos en el art. 97, 98 i 99, del Reglament del Registre Mercantil, í en 
relació a la Junta celebrada els preceptes que li són aplicables de la Llei 
de Societats Anónírnes. 

Y 9 Que la ¡)rópia Junta, adopta per amb el vot a favor de 24 deis 25 que 
formen el Ple de l'Ajuntarnent, entre d'altres els acords segllents: 

"PRIMER. Modificar els estatuis de la socíctat SERVEIS 
D'APARCAMENTS DE VILANOVA 1 LA GELTRÚ, SAM, amb la redaccí6 
deis arlicles de la forma següent: 

"Article 14, 

El Consc// d'Admíníslració és /'órga11 social, de gcslió. a(/ministració i 
represenlació (fe la socielat, que té toles les compelóncios que fJ'H 111a11dat 
IP.g11! o previstes en rn¡uesls eslflluts, oo cottosponguin a /¡¡ Junta Geneml o a 
la Grm'mcla, fonnnl por 9 (nou) mcmbrcs dcsignals pot la Junta General, entre 
les quals s'inc/011 la competéncía per aprovar tots aquells contractes 

1 
) 
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públics i priva ls sen s perjudici d e les atribucions ele/ g erent en aqu es ta 
materia. 

Articfc 18. 

Et Co11:~f:ll rl'A<lminis tmció es rcw 1if'6 tnntes vcgoclcs l'any r.0111 esta/J/eixi la 
teoi:>loció 011 vigor i fnnf:; cop s com sigui con vocr-1 / pe/ prcsiclo11t <la/ Conself 
<l'Aclmm1stn1c1ó o qui foci los soves f1111cion::;, Tv111l>ó .<;or/1 1~onvor.t1t f:f Co11sr.-// 
1111/¡n1u,:nJ)f sol ·/ioí/u<I osc;ritn ele In tcrcem part co111 <1 mlnim <IP.I 11w11t>1e cln 
components del Consoll <le Ju SOCÍ()/(1/, soUir.i/11<! <111e llLwf't 1 rf'inclouro 
necAssú1iwm:nt el 1>11111 n tractar en f.<1 reunió i lv juslificnr.ió (/P. la sol· lícit11<1. 

El prosírlonl. s i cons irlera aclienl por a/s fins <le /;;1 so<:iu/N / ;1 .<;ol-/id t111J 
¡>msenl ru In, convoCflf'IJ rr-n //lÍÓ efe/ Consc/I dins el tcrm ini <le dcus clics hil/Jils n 
comptnr eles ele la rcl; 11ch1 de / 'os111(;)11(n l prec i outo1ilzorti l'or<fn· (f~.·f rlm un oís 
1 /llOI iiiti»rHssnnls junt nm/; c /s que e l/ estimi opoitú intro(luir en /'orc/1 e clul di1:1. 

El Co11:>1...'ll scrti vólid am on t constifuit quan con corri11 <1 la 1Bu11ió 1<1 11wí(nt 1n1.!s 
w1 deis se11s compon onls. E ls <WOf'<fs s'adoptaran mitjani;ant el s i s tema vot 
ponderat segons r epres entació deis gr11ps municip~ls en la Junta Gen eral 
1 p1~r les majorios p revistcs a /'arficle 248 (/e /;;1 Ueí cll¡ Soc;ielnls c/1-J C n¡>il nl. E l 
p1osiclo11/ tí11cfrü vol c/8 <1110/ilnt rm r.ns fl'emp r1t i p ocld 1 convocar ,1 fes rc1111io11s 
<l<:I Cooscll. a ti d 'assessorrn: tola cl<1ssQ de persones, j;1 sio11ín !11ncionr11i s 
p1il>lics, ele la própi¿¡ so(:i(;)f ;) / o ni ir-me,'>. c1uc poclrti nssistir a les rounions ;i ti 
<l'oxprossnr la seva opinió o la raó ele ciH11cié1. t11HIJ vo11 p er<i mnncDls de vol. 

Article 20. 

La Junta General no m enaró. a propos /<1 (/el Consoll <l'A(lmini.<;ff'rwici, el c/imcto l' 
o gerent r¡1w rouneixí fes c01lc/icions legnls. En l'ncorcl ele nomcnrrmcnt es faran 
con stnr le.~ <)frilmcions quo se li confereixín, la sova remunemció, ols termmis i 
causes ele finiment clo les S(jVes f1mc:ions i to( olló (IP.c:&ssnri ¡>cr D/orgar nt seu 
f<lVor p0(/()1'$ <Ir> m1>res0ntnció ele ID socie tat am/J les facultu ls r¡ue siuuin 
opoftunes per a la seva comesa entre e/s quals s'inc/ou la competencia p er 
a l a s ubscripcíó dels contractes administratius fins e/s /imits previstos en 
cada moment per a 1<1 contrac tació menor en la legis lació vígent de 
contrac taci ó del Sector Públic. 

s·acorda: 

PRIMER. Proccdir a les publicacions i tramitacions oportunes per a la 
seva modiflc<Jció i in scripció en el Regis tre Mercantil i facultar a la presidenta 
del Consell d'Aclrnínistració per elevar a públics e ls acords. 

1 amb la signatura del Secretari i de la Presidenta del Conse ll d 'Adminístracíó 
de la Socie tat. 

L'acta de la sessió es llegida i aprovada per unaníinitat amb e l vot a f ;;ivor de is 
24 m embres presents. deis 25 membres que cornposen e l Ple de l'Ajuntament. 



El lranscrit concorda fidelment arnb !'original al que em remeto, i perqué aixi 
consti. expedeixo el present certificat. amb el vist-i-plau de la Sra. Presidenta. 

Vílanova i la Geltrú, 09 ele maig de 20·16 

Vist i pl;ciu 

La Presíclenta del Consell d'Adn1inístració 

.• { 
• · I' [ 
¡ • l¡j 
1,·j) 

! 

Neus Llov as i Massana 

El Secretari del Consell d'Administració de la 
societat Serveis d'Aparcaments de Vilanova i la 
Geltrú, Sam 

Francesc Torres Ferrando 
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ÉS CÓPIA AUTENTI CA de l seu original , que 
consta al meu protocol corrent d ' instruments 
públics amb el número al principi e xpres sa t , i 
jo , el Notari autoritzant del mateix, 
l 'expedeixo per l ' entitat compa reixent, en set 
folis de paper timbrat d'ús exclusiu notarial, 
e l present i els sis posteriors e n ordre in
vers . A Vilanova i l a Geltrú, a v i nt-i-tres de 
juny de dos mil setze. EN DONO FE. 

DOCUMENTO SIN CUANTIA 
Números: 1.1,4.1,4.2,7,5.1 
Honorarios: 93,78 





• ! 

í / ¡ 

\~ 'J. \ 

FRANCESC TORRES FERRANDO, corn a secretari del Consell d' Administració de la Societat 
Mercantil SERVEIS D'APARCAMENTS DE VILANOVA 1 LA GELTRÚ, Societat Anónima 
Municipal, en re lació als acords adoptats pcr la Junta General de data 23 de gener de 2017 i 
ratificat pel Consell d' Adrninistració de 22 de febrer de 2017, rela tius a la modificació 
d'Estatuts de la societat 

CERTIFICO, 

Que de conformitat amb el document de qualificació negativa relatiu a la certificació expedida 
el dia 9 de maig de 2016 pel Secretari del Consell d' Administració, FRANCESC TORRES 
FERRANDO, amb el vist-i-plau de la presidenta, les signatures deis quals consten legitimades 
notarialment, expedit pe l Registre Mercantil en re lació a la certificació deis acords presos en la 
Junta General de la societat celebrada el día vint-i-set de juliol de 2016. 1 als efcctes de 
subsanar el mateixos 

CERTIFICO, en relació a la Junta General de la societat celebrada el dia 23 de gener de 2017 

Article 18 

Nombre 

Neus Lloveras Massana 
Joan Giribet de Sebastián 
Gloria Garcia Prieto 

Emilio José Montero linero 

CUP: 
Pau Ortiz de Urbina Ribé 

ERC: 
Max Villalonga i Martínez 

% de vot 

8,34 % 
8,34 % 

8,34 % 

20,83 % 

20,83 % 

16,67 % 



La f:: t-:/_X~~;'.n qu:.l f.!, \.: .; eéJ.::; 4') reproducción 
e~rncta dr;l/dc docunH·;n l o/s or1·Qi n'11/e-s 
~.rchivado/sen e:ste r.:iegistro • 

• . .. . . ....-.?. 
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SOMVNG: 
Montserrat Aldoma Villalba 8,33 % 

C'S: 
Eladio García Lodeiro 4, 16 % 

PP: 
Ca rmen Maria Rodríguez M artínez 4,16% 

S'aprova la modificació deis estatuts de la societat amb els vots a favor de 20 deis assistents 
següents: Srél . Neus Llaveras i Massana, Sra. Gloria Garcia Prieto, Sra. Ariadna Llorens i G<J rcia, 
Sr. Joan Giríbet de Sebastíán, Sra. Blanca Alba i Pujo l, Sr. Juan Luis Ruiz López, Sr. Joan 
Martorell Masó, Sr. Gerard Llobet Sánchez, Sra. Teresa Llorens Carbonell, Sra. Gisela Vargas 
Reyes, Sr. Josep Mar ia Domenech Gibert, Sra. Queti Vinyals Florenciano, Sr. Jordi Medina 
Alsina, Sra. Oiga Arnau Sanabra, Sra. Adelaida Moya Taulés, Sr. Francisco Álvarez Marín, Sr. 
Enver Amar Méndez, Sra. Deborah Zimmerman Mileguir, Sr. Carlos Remacha López, Sra. 
Carmen Reina Padilla i l'abstenció de 4 deis assistents següents: Sr. Raimon Rafols 
Florenciano, Sra. M arta Jofra Sora, Sr. Josep Asensio Alba, Sra. Berta Be laskoain Comaposada, 
deis vint-i-quatre assistents en total 

1 val l'esmena del CERTIFICO 

j 

Sr. Francesc Torres Ferra ndo 
, 

Vist -i-pl,6, P.r sidenta del 

Consell-
1 d' A inistració 

1 ¡ : ; 
Neus ~lov~ras Massana 

·J 



ASSENTAMENT NÚMERO 188 DEL LLIBRE INDICADOR . --- - ----
LEGITIMAC!Ó: Jo , EMJLI O GONZÁLE Z BOU, Notari de 
l ' I l. l u st r e Co l. l e g i d e Ca t a l u nya , a mb r es ide n cia en 
a q u es ta ciutat , DONO FE : Qu e les s ignatu r e s q ue 
preced e i x e n corres po n e n a Na NEOS LLOVERAS Ml\SSANA i 
En FRA NCESC TORRES fERRANDO, per ser d e mi c o n egudes . 
A Vilanova i la Ge l t r ú , a tre nta-0 d e ma r~ d e dos mi l 
d is se t . - - - - ----- - - - - - - - ----- - - ----------- ------ - - - ---

Ó,10 
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REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA 

REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA 
Gran Via de les Corts Catalanes, 184, 1 a 

08038 BARCELONA Tel. 93 508 14 44 

63/ 37057628 

EMPRESARI: "SERVEIS D'APARCAMENTS DE VILANOVA 1 LA GELTRU SOCIEDAD ANONIMA 
MUNICIPAL" 

DOCUMENT: escriptura atorgada el dia 22/ 06/2016 davant el notari E. GONZALEZ BOU 
número 1301 de protocol. 

PRESENTACIÓ: el document precedent ha estat presentat en data 24/ 04/2017 causant 
l'asse~tament 657 del Diari 1262. De conformitat amb l'article 55 del Reglament del 
Registre Mercantil es considera com a data de la inscripció la de l'assentament de 
presentació. 

INSCRIPCIÓ: previ examen i qualificació del document precedent pel Registrador que 
subscriu, de conformitat amb el que preveuen els articles 18 del Codi de Comer~ i 6 del 
Reglament del Registre Mercantil, en data 11 de maig de 2017, ha quedat INSCRIT 
PARCIALMENT, amb l'excepció que es dira, en el VOLUM 44907, FOLI 143, FULL B 246967, 
INSCRIPCIÓ 33. 

¡l, 

SUSPESA la inscripció de l'incís "mitjanira~{el sistema .9( v~t pond~rat segons representació 
deis grups municipals en la Junta General/' per el següent motiu: l'establiment d'un sistema 
de vot ponderat dintre del consell i no per éaps, segons la representació deis grups 
municipals a la junta general, no s'ajusta al que es disposa als articles 211.3 del Decret 
179/ 1995 de 13 de juny i 248.1 i 249.2 de la Llei de Societats de Capital. 

Els detectes consignats tenen caracter rectificable. 

En relació amb la present quallficacló: Es pot instar l'apllcacló del quadre de substltuclons conforme als articles 19 
bis i 275 bis de la Llei Hipotecaria i al Relal Decret 1039/2003, en el termini de quinze dies a comptar des de la 
data de notificació, sens perjudici de l'exerclci de qualsevol altre mltja d'lmpugnació que l'interessat entengul 
procedent. Es pot pot interposar recurs en aquest Registre Mercantil per a la Dlrecció General deis Registres 1 del 
Notarlat en el termlnl d'un mes des de la data de notilicació en els termes deis articles 324 i següents de la Llei 
Hipotecaria. Es pot Impugnar dlrectament davant el Jutgat del Mercantil d'aquesta capital mitjan~ant demanda 
que s'haura d'lnterposar dins del termlnl de dos mesos, comptats des de la notificació d'aquesta qualificacló, 
essent d'aplicació les normes del judici verbal d'acord amb el prevlst als artlcles 324 1 328 de la Llei Hipotecaria, en 
la seva nova redacció per Llcl 24/ 2005 de 18 de novembre. D'altra banda, sempre que el recurs es fonamentl de 
forma exclusiva en una lnfracció de les normes del dret autonomlc catala, s'ha d'interposar davant la Direcció 
General del Dret i d'Entitats Jurídlques de la Generalltat, i contra les resolucions expresses o pressumptes 
d'aquesta Direccló General es pot recórrer al seu torn davant l'organ jurlsdlcclonal competent, tot aixo conforme a 
la Llel 5/2009 de 28 d'abril de recursos contra la qualificació negativa deis títols o clausules concretes en materia 
de dret catala. S'ha donat compllment al que disposen els articles 18.8 del Códi de Comer~ 1 15.2 del Reglament 
del Registre Mercantil, comptant la present nota de qualificació amb la conformltat deis cotitulars del Registre. 

Realltzada la verificació prevista a l'articl.f 2_.3.a) de la Resolucló de la Conselle{iª .•. ~,'~<;onomia i Finances de la 
Generalitat de Catalunya de 13 de feb~er de 2006. · .. · · 

De conformltat amb els articles 333 RH 1 80 RRM, ES FA CONSTAR que, segons resulta deis arxius informatics del 
registre (articles 12 1 79 RRM), el full registra! de l'entitat no es troba subjecte a cap tancament reglstral, ni consta 
estes cap assentament relatlu a fallida, suspensió de pagaments, concurs de creditors o dissolució. 

Als efectes de la Llei Organlca 15/ 1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caracter Personal, queda 
informat de que les dades personals expressades al present document han estat incorporades als Llibres del 
Registre i als fitxers que es porten en base als mateixos, el responsable deis quals és el Registrador, essent l'ús l la 
finalitat del tractament els previstos expressament a la normativa registral. La lnformacló en ells contlnguda 
només sera comunicada en els suposlts previstos legalment, o per tal de satisfer i facilitar les soHicituds de 
publicitat formal que es formulen d'acord amb la legislació registra!. La informació posada a la seva dlsposlcló és 
per al seu ús exclusiu i té caracter intransferible. Únlcament podra utllltzar-se per a la finalitat per la que es va 
sol-licitar o per a altres compatibles. Queda prohibida la transmlssló o cessló de la lnformacló per l'usuarl a 
qualsevol altra persona, flns 1 tot gratu'ita. Queda prohibida la incorporació de les dades que consten a la present 
in or atlques per a la consulta individualitzada de persones físiques o 
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jurídiques, fins i tot expressant la font de procedencia (lhstruccló de la DGRN de 17/ 02/ 1998; BOE de 
27/02/1998). En cas que aquesta informació hagués estat obtinguda telematicament, l'usuari receptor de la 
matelxa s'acull a les condicions de la Política de Privacitat expressades al Web oficial del Col.(egi de Registradors 
de la Propletat, Mercantlls i de Béns Mobles d'Espanya, publicades a través de la página web 
www.registradores.org. Quant resultl compatible amb la leglslacló específica del Registre, es reconelx als 
interessats els drets d'accés, rectificacló, cancel-lacló, 1 oposlcló establerts a la Llel Organlca esmentada, podent 
exercltar-los adrec;;ant un escrit a la direcció del Registre. 

DA3.LL8/ 89 
ACTE/ S SENSE BASE DE QUANTIA 
Reduccló honoraris ROL 6/99 y 6/00 

1 ' 11 

Barcelona, 11 de maig de 2017 
EL REGISTRADOR 
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REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA 

R EGISTRE MERCANTIL DE BARCELON11 
Gran Via de les Corts Catalanes, 184, 1a 

08038 BARCELONA Tel. 93 508 14 44 

63/ 37080640 
EMPRESARI: "SERVEIS D'APARCAMENTS DE VILANOVA 1 LA GELTRU SOCIEDAD ANONIMA 
MUNICIPAL" 

DOCUMENT: escriptura atorgada el dia 22/ 06/ 2016 davant el notari E. GONZALEZ BOU 
número 1301 de protocol. 

PRESENTACIÓ: el document precedent ha estat presentat en data 24/ 04/2017 causant 
l'assentament 657 del Diari 1262. De conformitat amb l'article 55 del Reglament del 
Registre Mercantil es considera com a data de la inscripció la de l'assentament de 
presentació. 

INSCRIPCIÓ : reformada la qualificació del precedent document pel Registrador. que 
subscriu, en data 15 de juny de 2017, ha quedat INSCRITA en la seva totalitat la redacció 
de l'artícle 18 deis estatuts socials, en el VOLUM 44907, FOLI 143, FULL B 246967, 
INSCRIPCIÓ 34. . .. 

·t : · 

INCIDENCIES : 
El precedent document ha quedat inscrit en unió de certificació de data 15 de marc;: de 2017 
lliurada pel senyor Francesc Torres Ferrando, amb el vist-i-plau de la senyora Neus Lloveras 
Massana, que queda arxivada en aquest Registre al lligall a)v amb el número 369. 

S'adverteix que la relació de percentatge de vot que correspon a cada conseller dins el 
consell d'administració de la societat segons la representació deis grups municipals en la 
Junta General, estara vigent fins a la celebració de les properes eleccions municipals. 

Realitzada la verificació prevista a l'article 2.3.a) de la Resolució de la Conselleria d'Economia i Finances de la 
Gcncralitat de Catalunya de 13 de febrer de 2006. 

De conformitat amb els articles 333 RH i 80 RRM, ES FA CONSTAR que, segons resulta deis arxlus informatics del 
registre (articles 12 i 79 RRM), el full registra! de l'entitat no es troba subjecte a cap tancament registra!, ni consta 
estés cap assentament relatiu a fallida, suspensió de pagaments, concurs de creditors o dissolució. 

Als efectes de la Llel Organica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caracter Personal, queda 
informal de qué les dades personals expressades al present document han estat incorporades als Lllbres del 
Registre i als fitxers que es porten en base als mateixos, el responsable deis quals és el Registrador, essent l'ús i la 
finalitat del tractament els previstos expressament a la normativa registra!. La informacló en ells contlnguda 
només sera comunicada en els suposits previstos legalment, o per tal de satisfer 1 facilitar les soHlcituds de 
publicitat formal que es formulen d'acord amb la legislació registra!. La informació posada a la seva disposició és 
per al seu ús exclusiu 1 té caracter intransferible. Únicament podra utilitzar-se per a la finalitat per la que es va 
sol·licitar o per a altres compatibles. Queda prohibida la transmissió o cessió de ·la informació per l'usuari a 
qualsevol altra persona, fins i tot gratu'ita. Queda prohibida la incorporacló de les dades que conste!) a la present 
informació registra! a fitxers o bases informatiques per a la consulta individualitzada de persones físiques o 
jurídiques, fins 1 tot expressant la font de procedencia (lnstruccJó de la DGRN de 17/ 02/ 1998; BOE de 
27/ 02/ 1998). En cas que aquesta informació hagués estat obtl ~&da telematicament, l'usuari receptor de la 
mateixa s'acull a les condicions de la Política de Privacitat expres a · es al Web oficial del CoHegi de Registradors 
de la Própietat, Mercantils i de Béns Mobles d'Espany , ublicades a través de la · página web 
www.registradores.org. Quant resulti compatible amb la legi 1 'ó específica del Registre, es reconeix als 
interessats eis drets d'accés, rectlficació, canceHació, i oposici • blerts a la Llei Organica esmentada, podent 
exercltar-los adre~ant un escrita la dlreccló del Registre. ( / 

Barcelona, '15 de ju iJ e 2017 
El.- REGISTR R 
~\ 
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