SESSIÓ DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ VISERMA, SERVEIS I
MANTENIMENTS, SLU
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Identificació de la sessió
Dia:
3 de juny de 2020
Hora:
12:00 del migdia.
Lloc:
Telemàtica
Caràcter: Ordinari
Hi assisteixen
Sr. Carola Llauró i Sastre, Presidenta.
Sra. Maria Carme Terrades i Saborit, Vicepresidenta.
Sr. Sergi Igual i Molina, Conseller.
Sra. Maria Àngels Bosch Mauri, Consellera.
Excusa la seva assistència el conseller Sr. Eugeni Garcia Bargo.
Se. Sergio de Miguel, Advocat
Sr. Salvador Viada i Pons de Vall, Secretari.

Ordre del dia
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió del consell ordinari, de data
03/12/2019.
2. Aprovar, si s’escau, la formulació dels comptes anuals de VISERMA,
corresponents a l’exercici 2019, i iniciar la seva auditoria.
3. Donar compte de les resolucions de Presidència en relació a l’estat d’alarma pel
COVID-19 i la seva ratificació, si s’escau.
4. Informa de la situació a causa del COVID-19 a les activitats de VISERMA i el
seu impacte al compte d’explotació de l’exercici.
5. Donar compte de la resolució de Presidència per l’adhesió al sistema
d’adquisicions centralitzades de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya, i la
seva ratificació, si s’escau.
6. Informar de l’inici de la prestació com a mitja propi de l’ajuntament de Vilassar
de Dalt, del servei de neteja viària.
7. Donar compte Informe RRU/Voluminosos corresponent al 1r. Trimestre 2020.
8. Proposta compensació de deutes, si s’escau, entre VISERMA i els senyors
Antonio Garcia Torres i Maria Trinitat Arnau Pallarés, creditors ordinaris
s/concurs.
9. Sobrevinguts.
10. Precs i Preguntes
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1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió del consell ordinari, de data
03/12/2019.
S'aprova per unanimitat dels consellers presents.
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2. Aprovar, si s’escau, la formulació dels comptes anuals de VISERMA,
corresponents a l’exercici 2019, i iniciar la seva auditoria.
Intervé el Sr. Viada que fa una breu síntesis dels comptes anuals i la memòria que es
presenta a la seva formulació, previ a que s’auditin. Es presenta amb un benefici
després d’impostos de 6.094,10€. Explica que aquest exercici s’ha anat consolidant els
serveis que VISERMA presta a l’ajuntament, soci únic, com són la recollida i transport
de residus, el servei de Voluminosos, el transport de suport a la brigada municipal, la
neteja d’edificis, i el manteniment de la via pública, d’entre altres, passant a ser el major
prestadors de serveis essencials del grup municipal. Recorda que un cop aprovats, si
fora el cas pel consell, aquests s’han d’auditar i presentar a provació conjuntament amb
l’auditoria a la Junta General a convocar properament.
Intervé el Sr. Igual per comentar que cal iniciar aquest procés de formulació de comptes
de VISERMA per poder complir amb els terminis i inscriure els mateixos en el Registre
Mercantil en temps i forma, tot i que, donat les condicions de l’estat d’alarma que estem
vivint, el govern de l’estat ha modificat els terminis i condicions per a la seva inscripció,
però que la voluntat de l’equip de govern es fer-ho en el termini inicial. El Sr. de
Miguel, intervé per aclarir la nova normativa conseqüència de la situació actual i que
s’ha aprovat una demora en el termini per efectuar aquests tràmits davant el registre
mercantil.
Intervé la Sra. Bosch per comentar que li sembla correctes els comptes i memòria
presentats.
Després d’una breu deliberació es sotmet la proposta a votació.
Sotmès a votació, s’aprova amb el vot favorable de 3 consellers, Sra. Carola Llauro i
Sastre, Sra. Maria Carme Terrades i Saborit, i Sr. Sergi Igual Molina, i l’abstenció de la
Sra. Maria Àngels Bosch Mauri, la següent proposta:
Primer.- Aprovar la formulació dels Comptes Anuals Abreujats de l’exercici 2019, amb
un resultat positiu després d’impostos de 6.094,10, perquè es sotmetin a l’aprovació de
la Junta General i del seu Soci Únic, l’ajuntament de Vilassar de Dalt.
Segon.- Facultar a la Presidenta del Consell d’administració, Sra. Carola Llauro i
Sastre, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per tal que pugui realitzar les
actuacions precises i subscriure els documents necessaris per a l’efectivitat de l’anterior
acord.
Tercer.- Notificar-ho al soci únic, l’ajuntament de Vilassar de Dalt. “
3. Donar compte de les resolucions de Presidència en relació a l’estat d’alarma
pel COVID-19 i la seva ratificació, si s’escau.
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Intervé la Sra. Presidenta per explicar les Resolucions de Presidència que s’han anat
efectuant, d’acord amb les situacions excepcionals que ens ha toca viure. Explica que la
majoria de serveis essencials decretats per l’ajuntament els gestiona VISERMA, i que
aquests s’han efectuat de manera eficient amb totes les mesures correctores per a la salut
dels treballadors i el ciutadans de Vilassar.
Intervé la Sra. Bosch per agrair la feina efectuada, com molt bé diu la Presidenta.
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4. Informa de la situació a causa del COVID-19 a les activitats de VISERMA i
el seu impacte al compte d’explotació de l’exercici.
Intervé el Sr. Viada que dona compte de l’Informe emès i que tenen dins de la
documentació els consellers. Explica que VISERMA ha mantingut les despeses de tot
els serveis, efectuant el pagament de les nòmines de tots els treballadors adscrits, tot i
no obtenir els ingressos dels mateixos, principalment a les Aules de Música/Dansa i els
ingressos patrimonials per lloguers que s’han deixat d’ingressar. Intervé la Sra.
Presidenta per explicar que va ser decisió de l’equip de govern no efectuar ERTO a
aquest col·lectiu de treballadors en tot el grup municipal.
Intervé el Sr. Igual per explicar que aquest drets a indemnitzar per l’ajuntament, és
d’acord amb el criteri del Secretari de l’ajuntament i que es regularitza en l’exercici.
Intervé la Sra. Bosch per afirmar que està d’acord amb les mesures preses i el contingut
de l’Informe.
5. Donar compte de la resolució de Presidència per l’adhesió al sistema
d’adquisicions centralitzades de béns i serveis de la Generalitat de
Catalunya, i la seva ratificació, si s’escau.
Intervé el Sr. Viada per explicar que VISERMA s’ha adherit al sistema d’adquisicions
centralitzades de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya, per poder donar
compliment a la normativa vigent en matèria de compres de béns i serveis, i per tant
deixar sense efecte l’acord del passat consell dels plecs per a contractar el
subministrament de carburants pels vehicles de VISERMA, que es passarà a fer
conjuntament amb la resta del grup municipal a la Generalitat.
Després d’una breu deliberació es sotmet la proposta a votació.
Primer.- Sotmès a votació, s’aprova amb el vot favorable dels 4 consellers presents:
senyores Carola Llauró Sastre, Maria Carmen Terrades i Saborit i Maria Àngels Bosch
Mauri, i senyor Sergi Igual i Molina ratificar l’adhesió al sistema d’adquisicions
centralitzades de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya.
Segon.- Facultar a la Presidenta del Consell d’administració, Sra. Carola Llauró i
Sastre, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per tal que pugui realitzar les
actuacions precises i subscriure els documents necessaris per a l’efectivitat de l’anterior
acord.
6. Informar de l’inici de la prestació com a mitja propi de l’ajuntament de
Vilassar de Dalt, del servei de neteja viària de VISERMA
La Sra. Presidenta explica que al gener es va posar en funcionament per part de
VISERMA del servei de neteja viària, i que per les circumstàncies del COVID-19, la
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situació del servei encara és a precari. Explica que es varen subrogar tres treballadors de
l’antiga empresa concessionària i la resta s’ha tingut que proveir per ETT, que era una
solució puntual fins que finalitzés el procés de selecció de personal, però que amb
l’estat actual, s’ha paralitzat tot i no es preveu la seva implementació fins el juliol/agost.
Intervé el Sr. Igual, per explicar que ha passat el mateix amb el procés de contractació
de les dues màquines escombradores per part de l’ajuntament que s’havien d’adscriure a
VISERMA, i que actualment s’estan llogant a una empresa, i el que estava previst per
uns mesos, es pot allargar fins a finals d’any.
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Intervé la Sra. Bosch per demanar uns aclariments en el funcionament diari del servei i
que s’ha de procurar eliminar en la mesura del possible les màquines que funcionen
amb gasoil, envers de les elèctriques, i que en la situació actual, es canvií el sistema de
bufar per l’escombrada, i s’efectuï formació als mateixos.
Tots els consellers volen fer constar la felicitació als treballadors adscrits al citat servei
per la feina efectuada amb les dificultats de la situació actual, que el Sr. Viada comenta
que farà explicita als treballadors.
7. Donar compte Informe RRU/Voluminosos corresponent al 1r. Trimestre
2020.
Intervé el Sr. Viada que dona compte de l’Informe presentat que es correspon a totes les
recollides i transport a planta acumulats fins el primer trimestre de 2020, de totes les
fraccions de residus encomanades a VISERMA.
8. Proposta compensació de deutes, si s’escau, entre VISERMA i els senyors
Antonio Garcia Torres i Maria Trinitat Arnau Pallarés, creditors ordinaris
s/concurs.
El Sr. Viada informa als consellers de la Proposta de compensació de saldos entre
l’ajuntament de Vilassar de Dalt i Viserma, donat que Viserma té contretes obligacions
anuals amb els senyors Torres Garcia/Arnau Pallarés com a creditors qualificats com a
ordinaris en el concurs de Viserma, alhora que aquests senyors són deutors de
l’ajuntament de Vilassar de Dalt, per tributs i taxes locals.
El Sr. Viada informa que aquesta compensació s’efectua des de l’inici del període de
pagament dels creditors ordinaris de Viserma, ara fa 7 anys i un cop aprovat, si s’escau,
Intervenció de l’ajuntament farà un Decret de compensació de saldos entre l’ajuntament
i Viserma.
Intervé el Sr. de Miguel per informar als consellers que la situació concursal de
VISERMA és la de normalitat, efectuant els pagaments anuals ordinaris corresponents.
Després d’una breu deliberació es sotmet la proposta a votació.
Sotmès a votació, s’aprova per unanimitat dels 4 consellers presents: senyores Carola
Llauró Sastre, Maria Àngels Bosch Mauri, Maria Carme Terrades i Saborit, i senyor
Sergi Igual i Molina, la Proposta d’acord següent:
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Primer.- Aprovar la cessió del dret de crèdit corresponent a Viserma, Serveis i
Manteniments SLU, per import de 8.295,63.-euros per a la facturació que aquesta manté
amb el propi Ajuntament de Vilassar de Dalt.
Per tant que aquest sigui retingut per l’ajuntament de Vilassar de Dalt i serveixi com a
garantia de les compensacions a efectuar entre els senyors Antonio Garcia Torres i Mª
Trinitat Arnau Pallarès i el propi ajuntament de Vilassar de Dalt.
Mitjançant aquesta cessió de crèdit i futura compensació els senyors Antonio Garcia
Torres i Mª Trinitat Arnau Pallarès es troben liquidats pel concepte de crèdit ordinari.
Antonio Garcia Torres i Mª Trinitat Arnau Pallarès
IBI-2020
Recollida Residus Urbans-2020
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Taxa Cementiri-2020
Taxa Guals-2020
TOTAL

Import
7.048,85 €
895,50 €
14,00 €
337,28 €
8.295,63 €

Segon.- Facultar a la Presidenta del Consell d’administració, Sra. Carola Llauró i
Sastre, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per tal que pugui realitzar les
actuacions precises i subscriure els documents necessaris per a l’efectivitat de l’anterior
acord.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’ajuntament de Vilassar de Dalt i als senyors Antonio
Garcia Torres i Mª Trinitat Arnau Pallarès.
9. Precs i Preguntes
No n’hi ha.
10. Sobrevinguts
No n’hi ha.
El President aixeca la sessió a les 13:00 de la tarda, de la qual, com a secretari, estenc la
present acta.
El Secretari,

V. i P. La Presidenta,

Salvador Viada i Pons de Vall
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Identificació de la sessió
Dia:
15 d’octubre de 2020
Hora:
12:00 del migdia.
Lloc:
Telemàtica
Caràcter: Ordinari
Hi assisteixen
Sr. Carola Llauró i Sastre, Presidenta.
Sra. Maria Carme Terrades i Saborit, Vicepresidenta.
Sr. Sergi Igual i Molina, Conseller.
Sra. Maria Àngels Bosch Mauri, Consellera.
Sr. Eugeni Garcia Bargo, Conseller
Sr. Salvador Viada i Pons de Vall, Secretari.

Ordre del dia
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió del consell ordinari, de data
03/16/2020.
2. Aprovar, si s’escau, el Pressupost de VISERMA per a l’exercici 2021, i trametre
a l’ajuntament de Vilassar de Dalt, per a la consolidació amb el Pressupost del
Grup Municipal.
3. Donar compte de les resolucions de Presidència.
4. Sol·licitud de retorn de fiança presentada per Federal Signal VAMA, en finalitzar
el termini en relació al contracte de les màquines d’estacionament de zones
blaves.
5. Donar compte Informe RRU/Voluminosos corresponent al 2n. Trimestre 2020.
6. Sobrevinguts.
7. Precs i Preguntes

Plaça de la Vila, 1 · 08339 VILASSAR DE DALT · Tel. 93 750 86 35 · viserma@vilassardedalt.cat

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió del consell ordinari, de data
03/12/2019.
S'aprova per unanimitat dels consellers presents a la reunió del 3 de juny de 2020, amb
l’abstenció del Conseller Sr. Eugeni Garcia Bargo que no va estar present al citat
consell.
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2. Aprovar, si s’escau, si s’escau, el Pressupost de VISERMA per a l’exercici
2021, i trametre a l’ajuntament de Vilassar de Dalt, per a la consolidació
amb el Pressupost del Grup Municipal.
Intervé el Sr. Viada que fa una breu síntesis del Pressupost que es presenta a aprovació,
Comenta que presenta la proposta de Pressupost d’acord amb l’article 3.3 de la LEPSF,
donat que VISERMA compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària quan assoleix la
posició d’equilibri financer, és a dir, quan aprovi, el seu pressupostos o el comptes de
pèrdues i guanys en situació de beneficis i per tant amb capacitat de finançament (article
24 del RD 1463/2007). Els càlculs del Pressupost presentat a aprovació, compleixen
aquest objectiu, en tant que les seves previsions de resultats, ajustades amb criteris
SEC95, són en tots els casos positives. Donat l’actual situació de la pandèmia, remarca
que el Pressupost que es presenta a aprovació, no deixa de ser una previsió, i per tant la
situació extraordinària que estem patint, pot afectar significativament a les previsions
efectuades.
Explica que pel que fa a les despeses de personal, s’ha previst un increment de la massa
salarial de l’1%, d’acord amb el que es preveu dels PGE per a l’exercici 2020, pendent
d’aprovació a la data. Sols s’ha previst incrementar a petició de l’Àrea de Territori de
l’ajuntament de Vilassar de Dalt, una plaça de peó de manteniment de via pública.
Intervé la Presidenta per explicar que a la proposta de pressupost del grup municipal hi
ha previst un fons de contingència per negociar amb els treballadors de VISERMA,
millorar el salari en aquells llocs de treball que estan al voltant dels mil euros bruts de
sou mensuals i adequar-los a uns sous més dignes, i que ha de formar part de la
negociació d’un Conveni que reguli les relacions laborals dins de VISERMA.
Intervé el Sr. Igual per explicar que l’exercici 2021 ha de la consolidació del servei de
neteja viària amb la resta de serveis, i que el marge de benefici que operi VISERMA ha
de ser el mínim per complir la llei.
Intervé el Sr. Garcia per demanar aclariments sobre la els ingresso del camp de futbol i
més concretament de les quotes de CE Vilassar. Li respon el Sr. Igual, que aquests
moments estan negociant la renovació dels acords amb el club i que de moment es
deixen sense incorporar els possibles ingressos. També demana aclariment sobre el
concepte d’impostos no deduïbles i sobre la distribució del cost entre Zones
Blaves/Servei de Grua. Li respon el Sr. Viada a les dues qüestions, donant-se per
satisfet. Torna a intervenir el Sr. Garcia per informa que d’acord amb l’acord pres pel
grup que representa, la CUP, votarà a favor dels mateixos.
Intervé la Sra. Bosch per demanar aclariments sobre el nou personal a contractar, i que
també informa que votarà a favor de la proposta presentada.
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Després d’una breu deliberació es sotmet la proposta a votació.
Sotmès a votació, s’aprova per unanimitat amb el vot favorable dels 5 consellers
presents, Sra. Carola Llauro i Sastre, Sra. Maria Carme Terrades i Saborit, Sr. Sergi
Igual Molina, Sra. Maria Àngels Bosch Mauri i Sr. Eugeni Garcia Bargo, la següent
proposta:
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Primer.- Aprovar la Proposta de Pressupost de VISERMA per a l’exercici 2021 que
consta de 25 pàgines amb una previsió d’ingressos de 1.220.596,20 € i una previsió de
despeses de 1.196.769,23 €.
Segon.- Facultar a la Presidenta del Consell d’administració, Sra. Carola Llauró i
Sastre, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per tal que pugui realitzar les
actuacions precises i subscriure els documents necessaris per a l’efectivitat de l’anterior
acord.
3. Donar compte de les resolucions de Presidència.
Intervé la Sra. Presidenta per explicar les Resolucions de Presidència que s’han anat
efectuant, des de l’últim consell celebrat fins a la data d’acord amb les situacions
excepcionals que ens ha toca viure. Informa que tenen a veure amb la gestió de la
COVID.
4. Sol·licitud de retorn de fiança presentada per Federal Signal VAMA, en
finalitzar el termini en relació al contracte de les màquines d’estacionament
de zones blaves.
Intervé el Sr. Viada per explicar que VAMA ha demanat el retorn de la citada fiança,
però que revisat l’expedient, encara no ha finalitzat el termini que donaria lloc al citat
retorn. Per tant no és possible la seva devolució.
5. Donar compte Informe RRU/Voluminosos corresponent al 2n. Trimestre
2020.
Intervé el Sr. Viada que dona compte de l’Informe presentat que es correspon a totes les
recollides i transport a planta acumulats fins el segon trimestre de 2020, de totes les
fraccions de residus encomanades a VISERMA.
Intervé la Sra. Bosch per demanar com s’ha de fer per acabar amb els abocaments de
residus, principalment restes d’obres i de jardineria principalment a la zona del polígon
Vallmorena. Li respon la Presidenta que ja s’han anat intervenint els punts negres
d’abocaments al terme de Vilassar, però que aquesta tasca és difícil d’encarar, doncs
són espais de difícil gestió, i que s’ha de fer més mesures de prevenció i vigilància i si
cal amb més sancions a qui no ho facin correctament.
6. Precs i Preguntes
No n’hi ha.
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7. Sobrevinguts
No n’hi ha.
El President aixeca la sessió a les 12:45 de la tarda, de la qual, com a secretari, estenc la
present acta.
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El Secretari,

V. i P. La Presidenta,

Salvador Viada i Pons de Vall
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Identificació de la sessió
Dia:
16 de desembre de 2020
Hora:
13:00 del migdia.
Lloc:
Telemàtica
Caràcter: Ordinari
Hi assisteixen
Sr. Carola Llauró i Sastre, Presidenta.
Sra. Maria Carme Terrades i Saborit, Vicepresidenta.
Sr. Sergi Igual i Molina, Conseller.
Sra. Maria Àngels Bosch Mauri, Consellera.
Sr. Eugeni Garcia Bargo, Conseller
Sr. Salvador Viada i Pons de Vall, Secretari.

Ordre del dia
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió del consell ordinari, de data
15/10/2020.
2. Aprovar, si s’escau, iniciar el procés per reduir el capital social, amb l’aprovació
del Balanç a data 31.10.2020, nomenar a JMF Maresme Auditors SL per a la
seva verificació d’acord amb la legislació mercantil vigent.
3. Acordar, si s’escau, acceptar l’aportació que farà el soci únic, l’ajuntament de
Vilassar de Dalt, del crèdit participatiu que manté amb VISERMA per la quantia
de 2.753.843,77€ i proposar a la Junta General convocada pel dia 21 de
desembre de l’any en curs aplicar-ho a compensar pèrdues d’exercicis anteriors.
4. Acordar, si s’escau, proposar a la Junta General convocada pel dia 21 de
desembre de l’any en curs aplicar les reserves existents a compensar pèrdues
d’exercicis anteriors
5. Sobrevinguts.
6. Precs i Preguntes
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1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió del consell ordinari, de data
15/10/2020.
S'aprova per unanimitat.
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2.

Aprovar, si s’escau, iniciar el procés per reduir el capital social, amb
l’aprovació del Balanç a data 31.10.2020, nomenar a JMF Maresme
Auditors SL per a la seva verificació d’acord amb la legislació mercantil
vigent.

Intervé el Sr. Viada per explicar que els punts 2, 3 i 4 de l’ordre del dia, formen part
d’un sol procediment i que no té cap sentit discutir els 3 punts per separat, ja que
conformen una unitat d’acte. que és el reequilibri del Balanç de VISERMA per poder
tenir un patrimoni net positiu i donar compliment a la legislació mercantil, amb la
compensació de pèrdues d’exercicis anteriors que provenen de les pèrdues
immobiliàries que varen ocasionar el concurs de creditors mitjançant la compensació
del crèdit participatiu i les reserves disponibles i la reducció del capital social de la
mercantil.
Els consellers acorden per unanimitat discutir els tres punt de l’ordre del dia en aquest
punt conjuntament.
Intervé el Sr. Igual per explicar tot el procés que ja s’ha comentat als grups municipals
en la Comissió Informativa prèvia al Plenari de l’ajuntament, La intenció és deixar el
balanç de VISERMA equilibrat i net de totes les rèmores del període anterior. Que
aquest acord és el pas previ que demana la legislació mercantil per poder procedir a
reduir el capital social de VISERMA, doncs cal que l’empresa auditora que té contracte
en vigor efectuï una verificació del Balanç que es presenta a aprovació. Per finalment
compensar el patrimoni net del balanç, mitjançant l’aplicació del préstec participatiu
que és manté amb l’ajuntament, les reserves disponibles, i reduir el capital social.
Intervé el Sr. Garcia per preguntar perquè ara, i no amb anterioritat, com ell va proposar
l’exercici anterior. El Sr. Igual li respon que el canvi de criteri ve donat per les millors
condicions que es troba el soci únic, l’ajuntament de Vilassar de Dalt, donat que el
sanejament efectuat a permès que en aquest exercici, si que es donin les condicions de
compliment de les ratis que permeten encarar aquesta situació. El Sr. Garcia agraeix la
resposta i informa que d’acord amb l’acord pres pel grup que representa, la CUP, votarà
a favor de la proposta.
Intervé la Sra. Bosch per comentar que es dona per satisfeta amb les explicacions
donades i que també votarà a favor de la mateixa.
Sotmès a votació, s’aprova per unanimitat amb el vot favorable dels 5 consellers
presents, Sra. Carola Llauro i Sastre, Sra. Maria Carme Terrades i Saborit, Sr. Sergi
Igual Molina, Sra. Maria Àngels Bosch Mauri i Sr. Eugeni Garcia Bargo, la següent
proposta:
Primer.-Aprovar iniciar el procés per reduir el capital social per import de 253.501,80€
mitjançant la cancel·lació de 4.218 participacions socials de 60,10€ de valor nominal
per destinar-lo a compensar els resultats negatius d’exercicis anteriors, deixant el capital
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social en 328.146,00€ conformat per 5.460 participacions socials de 60,10€ de valor
nominal cadascuna, amb l’aprovació del Balanç a data 31.10.2020, i nomenar a JMF
Maresme Auditors SL per a la seva verificació d’acord amb la legislació mercantil
vigent.
Segon.- Acorda acceptar, si s’escau, l’aportació que farà el soci únic, l’ajuntament de
Vilassar de Dalt, del crèdit participatiu que manté amb VISERMA per la quantia de
2.753.843,77€ i proposar a la Junta General convocada pel dia 21 de desembre de l’any
en curs aplicar-ho a compensar pèrdues d’exercicis anteriors.
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Tercer.- Acorda proposar a la Junta General convocada pel dia 21 de desembre de l’any
en curs aplicar les reserves existents per import de 439.414,19€ a compensar pèrdues
d’exercicis anteriors.
Quart.- Facultar expressament a la Presidenta de VISERMA, que en nom de la Societat
comparegui davant de Notari i efectuï tots els tràmits que siguin necessaris; sense cap
excepció, encara que incorri en conflicte d’interessos o en la figura de l’auto
contractació, per aixecar a públics els acords procedentment adoptats i obtenir-ne la
seva inscripció al Registre Mercantil, atorgant-hi tots els documents públics i privats
que fossin necessari, àdhuc de complement, aclariment i/o subsanació.
3. Acordar, si s’escau, acceptar l’aportació que farà el soci únic, l’ajuntament
de Vilassar de Dalt, del crèdit participatiu que manté amb VISERMA per
la quantia de 2.753.843,77€ i proposar a la Junta General convocada pel dia
21 de desembre de l’any en curs aplicar-ho a compensar pèrdues d’exercicis
anteriors.
Igual que el punt núm. 2.
4. Acordar, si s’escau, proposar a la Junta General convocada pel dia 21 de
desembre de l’any en curs aplicar les reserves existents a compensar
pèrdues d’exercicis anteriors
Igual que el punt núm. 2.
5. Precs i Preguntes
No n’hi ha.
6. Sobrevinguts
No n’hi ha.
La Presidenta aixeca la sessió a les 13:35 de la tarda, de la qual, com a secretari, estenc
la present acta.
El Secretari,

V. i P. La Presidenta,

Salvador Viada i Pons de Vall

Plaça de la Vila, 1 · 08339 VILASSAR DE DALT · Tel. 93 750 86 35 · viserma@vilassardedalt.cat

