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ESTATUTS DE LA SOCIETAT MERCANTIL LOCAL DE RESPONSABILITAT LIMITADA ALAQUÀS
EMPRESA MUNICIPAL, S.L.
I. DISPOSICIONS GENERALS.
ARTICLE 1. DENOMINACIÓ.
La present Companyia Mercantil de Responsabilitat Limitada és una societat mercantil
local amb capital social de titularitat pública i es denomina ALAQUÀS EMPRESA MUNICIPAL,
S.L..
La companyia, que és de nacionalitat espanyola, es regeix íntegrament pels presents
estatuts, per la Llei de Societats de Capital i per les altres disposicions legals aplicables amb
caràcter imperatiu o supletori que formen part de l’ordenament jurídic privat, excepte les
matèries en què se li aplique la normativa de dret públic en seus pressupostària, comptable, de
control financer, de control d’eficàcia i contractació.
ARTICLE 2. OBJECTE.
D’acord amb el que preveu l’art. 24.6 de la Llei 30/07 de Contractes del Sector Públic,
la Societat té el caràcter de mtjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament d’Alaquàs i a l’efecte
mitjançant el corresponent acord plenari es podran realitzar comandes de gestió de serveis o
d’execució d’obres o prestacions.
La societat, com a òrgan tecnicojurídic de l’Ajuntament d’Alaquàs, té com a objecte la gestió
de serveis propis de l’ens territorial dins, principalment, de les àrees de Benestar Social i
d’Esports. En particular:
A) En l’àmbit de les activitats esportives:
Serveis com ara classes dirigides en piscines, pistes esportives i sales diverses, serveis
de socorrisme en piscines, servei de vigilància de recinte públic i control d’instal•lacions, servei
de manteniment i neteja de piscines i spa, servei de neteja d’instal•lacions i servei mèdic i
fisioteràpia.
B) En l’àmbit dels serveis socials:
PROGRAMES DIRIGITS A LA INFÀNCIA, com ara intervenció en el temps lliure a través
del joc i la lectura (ludoteques, espai educatiu i agència de lectura), intervenció en el temps
lliure en escola de nadal i escola d’estiu, i en l’escoleta municipal l’Alqueria i campanyes
d’animació (joc, lectura, castell).
PROGRAMES DIRIGITS A JOVES I ADOLESCENTS, com ara centre obert, aules
multimèdia, centre d’informació juvenil i escola de teatre.
PROGRAMES SOCIOEDUCATIUS ESPECIALITZATS, com ara unitat de prevenció
comunitària, programa “seafi”, servei d’intervenció socioeducativa a menors, programa de
suport al servei psicopedagògic i servei complementari d’informació i assessorament en serveis
socials.
PROGRAMES D’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA, com ara serveis d’ajuda a domicili, servei
de transport adaptat, programa d’atenció a discapacitats “roll de sensacions”, servei taller
prelaboral d’inserció social, servei a discapacitats i salut mental, centre de dia i programa
sociocultural a tercera edat.
I qualsevol altre servei complementari dels anteriors que per les seues característiques puga
ser assumit per la Societat.
També formarà part de l’objecte social el manteniment i millora d’edificis municipals i
infraestructura bàsica.
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Les activitats que integren l’objecte social es prestaran, quan això siga necessari, per
mitjà de professionals qualificats, quedant excloses totes aquelles activitats per a l’exercici de
les quals la Llei exigisca requisits especials que no queden complits per aquesta Societat.
ARTICLE 3. DURACIÓ.
La Societat té duració indefinida, i donarà començament a les seues operacions socials
el dia de l’atorgament de l’escriptura pública de constitució.
No obstant això, si la Llei exigira per a l’exercici d’algunes de les operacions enumerades en
l’article anterior, amb caràcter previ, l’obtenció de llicència administrativa, la inscripció en
registre públic o qualsevol altre requisit, s’entendrà diferit l’inici de l’esmentada activitat
específica fins que el o els requisits exigits queden complits d’acord amb la Llei.
ARTICLE 4. DOMICILI.
La Societat té el seu domicili en la seu de l’Ajuntament d’Alaquàs, és a dir, a Alaquàs
(46970 València), carrer Major, número huitanta-huit. L’òrgan d’administració de la mateixa
podrà crear, suprimir i traslladar sucursals, agències o delegacions en qualsevol punt del
territori espanyol o de l’estranger, així com canviar el domicili social dins del mateix terme
municipal.
II. CAPITAL SOCIAL. PARTICIPACIONS.
ARTICLE 5. XIFRA DEL CAPITAL.
El capital social de la Companyia és de seixanta mil euros (60.000,00 €).
El dit capital social està dividit en seixanta mil participacions socials, iguals, acumulables i
indivisibles, d’un euro (1,00 €) de valor nominal cada una, numerades correlativament de la
una a la seixanta mil, ambdós inclusivament.
El capital social és de titularitat pública i ha sigut íntegrament desembossat i la totalitat de les
participacions socials han sigut subscrites, per l’Ajuntament d’Alaquàs.
ARTICLE 6. SOCIS.
1. De conformitat amb el que disposa la Llei de Societats de Capital, la Societat portarà
un Llibre Registre de Socis, en el qual es faran constar la titularitat originària i les successives
transmissions, voluntàries o forçoses, de les participacions socials, així com la constitució de
drets reals i altres gravàmens sobre les mateixes. En cada anotació s’indicarà la identitat i
domicili del titular de la participació o del dret o gravamen constituït sobre aquella.
2. Cada participació social atribueix a la seua titular la posició jurídica de soci de la
Companyia, amb tots els seus drets i deures i, per tant, amb el consegüent dret a un vot en les
deliberacions i adopció d’acords socials, el de participar proporcionalment en els beneficis i
liquidació de la Societat, i els altres que legal i estatutàriament procedisquen.
ARTICLE 7. RÈGIM.
Respecte a l’exercici, transmissió, constitució, modificació i vida dels drets sobre les
participacions socials, s’observarà el que disposa la Llei de Societats de Capital i, si és el cas, el
que estableix la normativa de dret públic que siga aplicable.
La transmissió de les participacions socials, així com la constitució del dret real de penyora
sobre les mateixes, hauran de constar en document públic.
La constitució de drets reals diferents del referit en el paràgraf anterior sobre les participacions
socials haurà de constar en escriptura pública.
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III. GOVERN DE LA SOCIETAT.
CAPÍTOL 1. JUNTA GENERAL DE SOCIS.
ARTICLE 8. SOBIRANIA DE LA JUNTA.
La Junta General és l’òrgan suprem de la Societat, i, amb les majories determinades
legalment, regirà la vida de la Societat, anomenant i separant els membres de l’òrgan
d’administració, censurant la gestió social, modificant estatuts i exercint les altres facultats que
legalment li corresponen.
L’Ajuntament d’Alaquàs, com a soci únic, exercirà les funcions de la Junta General a través del
Ple de la Corporació, quan siga convocat expressament amb tal caràcter.
ARTICLE 9. ACORDS.
La convocatòria, constitució, procediment, votacions i adopció d’acords del Ple de la
Corporació, constituït en funcions de Junta General, s’acomodaran a les disposicions
administratives per les que es regeixen les Corporacions Locals, sense perjuí de la forma de
convocatòria i els terminis establerts legalment per a casos especials.
La Junta General es reunirà: a) en sessió ordinària, dins dels sis primers mesos de cada
exercici social, a fi de censurar la gestió social, aprovar, si és el cas, els comptes de l’exercici
anterior i resoldre sobre l’aplicació del resultat; i b) en sessió extraordinària, convocada pel seu
president, a proposta de l’òrgan d’administració de la Societat o a petició per escrit d’un
número suficient de membres de la corporació segons la legislació de règim local.
En la convocatòria del Ple de la Corporació en funcions de Junta General, s’expressarà el càrrec
de la persona o persones que realitzen la comunicació, el nom de la Societat, la data i hora de
la reunió, així com l’ordre del dia, en el que figuraran els assumptes a tractar.
Les reunions tindran lloc en el domicili social, sota la presidència de l’alcalde/sa de
l’Ajuntament d’Alaquàs, actuant de secretari el de la Corporació municipal.
CAPÍTOL 2. ÒRGAN D’ADMINISTRACIÓ.
ARTICLE 10. COMPOSICIÓ.
1. L’òrgan d’administració adoptarà la forma de CONSELL D’ADMINISTRACIÓ integrat
per un mínim de cinc membres i un màxim de nou, a què correspon el poder de representació
actuant col•legiadament.
2. Els membres del Consell, que no cal que siguen regidors de la Corporació municipal,
exerciran el seu càrrec per període de quatre anys. No obstant això, en cas d’ostentar el càrrec
per la seua condició de membre de la Corporació o empleat de l’Ajuntament, incorreran en
causa de cessament quan perden la dita condició i podran ser remoguts per acord de la Junta
General.
3.(MITJANÇANT ACORD DE LA JUNTA GENERAL D´ALEM DE 31-3-2016 S’ELIMINA
L’ARTICLE 10.3)
4. Al Consell d’Administració li seran aplicables les regles següents:
a) El Consell d’Administració podrà regular el seu propi funcionament i organització
interna. Existirà un president, que ho serà el de la Corporació, i un vicepresident, que el
substituirà en els casos de vacant, absència o malaltia i que serà anomenat pel Consell
d’Administració d’entre els seus membres. El càrrec de secretari del Consell d’Administració
recaurà en la persona aliena al Consell que designe el mateix, i assistirà a les reunions amb veu
però sense vot. Podrà nomenar-se un suplent del secretari
b) El Consell es reunirà sempre que el convoque el seu President, bé per iniciativa
pròpia o a petició d’un terç dels seus components, i, en tot cas, una vegada al trimestre. El
Carrer Major, 88. 46970 Alaquàs (Valencia). Tel. 96 151 94 00 Fax 96 151 94 03. alem@alaquas.org. www.alaquas.org/alem. NIF provisional B-98428675

alem
Alaquàs Empresa Municipal S.L.

President, o el que actue en representació seua, convocarà reunió del Consell dins del termini
de deu dies hàbils a partir del rebut de la sol•licitud i autoritzarà la inclusió en l’ordre del dia
dels punts interessats, junt amb aquells altres que ell mateix crega oportú introduir. Si el
President no fera la convocatòria en el termini d’un mes sense causa justificada, els
administradors que constituïsquen almenys un terç dels membres del Consell podran
convocar-lo indicant l’ordre del dia.
La convocatòria haurà de realitzar-se amb dos dies hàbils almenys d’antelació per mitjà
de carta certificada individual amb justificant de recepció al domicili designat a l’efecte o al
que es va ressenyar en el seu nomenament. El termini de dos dies es computarà a partir de la
data en què haguera sigut remés l’anunci a l’últim dels membres del Consell d’Administració.
Les convocatòries, a més de la data i hora de la reunió, expressaran succintament l’ordre del
dia previst.
Quedarà vàlidament constituït el Consell quan concórreguen presents o representats
la majoria dels seus membres, i també sense necessitat de prèvia convocatòria quan tots els
seus components, trobant-se reunits, decidisquen per unanimitat constituir-se en Consell. La
votació per escrit i sense sessió només s’admetrà quan cap conseller s’opose a aquest
procediment.
La representació per a assistir a les reunions del Consell només podrà conferir-se en favor d’un
altre conseller i haurà de ser expressa per a cada sessió.
Qui represente al President, presidirà la reunió només en defecte del Vicepresident, i
no gaudirà del vot de qualitat d’aquell.
Les deliberacions del Consell seran presidides i dirigides pel President del mateix o qui faça les
seues funcions, qui donarà torns de paraula per l’ordre de petició, admetrà els torns de rèplica,
podrà fixar la duració de les intervencions, i el nombre d’intervencions que podrà fer cada
membre del Consell pels distints assumptes de l’ordre del dia, en el que no estaran inclosos els
torns de rèplica que pel propi President es concedisquen, negar-les quan les considere alienes
a l’objecte del debat, i donar per conclosa la deliberació quan tots els torns de paraula hagen
sigut atesos.
Cada conseller present o representat tindrà dret a un vot. Els acords es prendran per
majoria absoluta, no relativa, dels assistents a la reunió, decidint el vot del President en cas
d’empat. Això, sense perjuí del que disposa l’article 249-3 de la Llei de Societats de Capital, i
d’allò que s’ha previst legalment per a casos especials.
Els acords adoptats pel Consell en cada sessió es portaran a un llibre d’actes, que seran
firmades pel President i el Secretari.
c) El Consell d’Administració podrà designar del seu si un o més Conseller Delegat en la
forma i amb les facultats que estime procedents, a excepció de les facultats legalment
indelegables. Podrà també atorgar facultats de gerència, amb el contingut i abast que es fixen
en la corresponent escriptura pública d’apoderament mercantil.
ARTICLE 11. FACULTATS.
Al Consell d’Administració correspon la gestió social i la plena i absoluta representació
de la Societat, en juí i fora d’ell.
La dita representació s’estendrà a tots els actes compresos en l’objecte social delimitat en
l’article segon d’aquests Estatuts, de tal manera que qualsevol limitació de les facultats
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representatives de l’òrgan d’administració, encara que estiga inscrita en el Registre Mercantil,
serà ineficaç enfront de tercers.
La Societat quedarà obligada enfront de tercers, que hagen obrat de bona fe i sense culpa
greu, encara que es desprenga dels estatuts inscrits en el Registre Mercantil que l’acte no està
comprés en l’objecte social.
Es consideraran inclosos en l’àmbit de l’objecte social aquells actes de caràcter preparatori,
accessori o complementari d’aquell, com ara mandats, apoderaments, comissions o
operacions financeres de qualsevol classe.
Per consegüent, sense més excepció que la d’aquells actes que siguen competència de la Junta
General o que estiguen exclosos o siguen clarament contraris a l’objecte social, el poder de
representació de l’òrgan d’administració i les facultats que ho integren, hauran de ser les més
àmpliament enteses, per a contractar en general i per a realitzar qualsevol classe d’actes i
negocis, obligacionals i dispositius, d’administració ordinària o extraordinària i de rigorós
domini, respecte de qualsevol classe de béns mobles, immobles, accions i drets.
ARTICLE 12. CERTIFICACIONS.
La facultat de certificar de tots els acords socials i supòsits relacionats amb la Societat i
que l’afecten, s’atribueix i comanda al Secretari del Consell d’Administració, amb el vistiplau
del President.
IV. EXERCICIS. COMPTES ANUALS.
ARTICLE 13. EXERCICI SOCIAL.
L’exercici social finalitza el trenta-un de desembre de cada any.
ARTICLE 14. COMPTES ANUALS.
Es formularan amb el contingut i en la forma i el termini previstos en la legislació
aplicable.
ARTICLE 15. AUDITORIA INTERNA.
A l’Interventor de Fons de l’Ajuntament d’Alaquàs li correspon la realització de les
comprovacions o procediments d’auditoria interna de la Societat respecte a les operacions no
subjectes a intervenció prèvia, així com el control de caràcter financer de la mateixa, de
conformitat amb les disposicions i directrius que la regeixen i els acords que respecte d’això
adopte l’Ajuntament d’Alaquàs.
V. TRANSFORMACIÓ, FUSIÓ, ESCISSIÓ, DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ.
ARTICLE 16. TRANSFORMACIÓ, FUSIÓ I ESCISSIÓ.
Respecte a la transformació, fusió i escissió de la Societat, caldrà ajustar-se al que
disposa la legislació aplicable.
ARTICLE 17. DISSOLUCIÓ.
La Societat es dissoldrà, únicament i exclusivament, per les causes establertes en la
legislació aplicable.
ARTICLE 18. LIQUIDACIÓ.
En el supòsit de dissolució, i consegüent obertura del període de liquidació, el/els
administrador/és, que cessarà/n en el seu càrrec, quedarà/n convertit/s en liquidador/es,
llevat que, en acordar la dissolució, la Junta General designe una altra/es persona/es per a
exercir el càrrec.
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El/els liquidador/s exercirà/n el seu càrrec per temps indefinit, fins a la total liquidació
de la Societat, amb els límits establerts en la Llei especial.
El poder de representació, i consegüent mode d’actuació, s’exercirà seguint les mateixes regles
previstes en aquests Estatuts per a l’òrgan d’administració.
En tota la resta no previst, caldrà ajustar-se a la legislació aplicable.
VI. DISPOSICIÓ COMPLEMENTÀRIA.
ARTICLE 19.
Qualsevol omissió patida en els presents Estatuts haurà de ser resolta inspirant-se en
els preceptes dels mateixos i del règim jurídic que regula les societats de responsabilitat
limitada, en general, i les societats mercantils locals amb capital de titularitat pública, en
particular, i en defecte de precepte que tinga relació amb els casos que es tracte, la resolució
haurà de recolzar-se en l’equitat i bona fe i en els principis constitucionals de legalitat, eficàcia,
eficiència i economia que inspiren el sector públic.

Carrer Major, 88. 46970 Alaquàs (Valencia). Tel. 96 151 94 00 Fax 96 151 94 03. alem@alaquas.org. www.alaquas.org/alem. NIF provisional B-98428675

