ESTATUTS DE LA SOCIETAT
“CENTRE M.Q. REUS, S.A.”
societat unipersonal

TÍTOL I.-DENOMINACIÓ, OBJECTE, DURADA I DOMICILI SOCIAL
ARTICLE 1.- DENOMINACIÓ.
Sota la denominació de “CENTRE M.Q. REUS, S.A.”, societat unipersonal, es
constitueix una Societat Mercantil Anònima, que es regirà pels presents Estatuts i, pel
que fa al que no s'hi preveu es regirà, pels preceptes de la Llei de Societats Anònimes i
altres disposicions que li siguin aplicables.
ARTICLE 2.- OBJECTE.
Constitueix l'objecte de la societat la gestió, prestació i promoció de qualsevol servei
d'assistència sanitària, de dedicació del tractament de pacients de cirurgia aguda i
mèdic; també podrà dedicar-se a la prestació de serveis sòcio-sanitaris i socials i
també a la investigació, recerca, promoció, estudi i divulgació en tots els àmbits
sanitaris (assistencial, sociosanitari, social, etc...) desenvolupant totes les actuacions
que siguin precises per al compliment dels seus objectius i aquelles que, en relació
amb els serveis esmentats anteriorment, li siguin encomanats.
Per aconseguir les seves finalitats la Societat podrà desenvolupar les seves activitats
directament o indirectament, podent cedir o concertar amb la Conselleria de Sanitat i
Seguretat Social, Conselleria de Benestar Social o amb qualsevol organisme o entitat,
pública o privada, la prestació i/o gestió de qualsevol servei de caràcter assistencial.
Igualment, les activitats integrants de l'objecte social podran ser desenvolupades per la
Societat, total o parcialment, de forma directa o mitjançant la titularitat d'accions o
participacions en societat, empreses o agrupacions amb objecte idèntic o anàleg.
La Societat té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de qualssevol dels poders
adjudicadors que de manera directa o indirecta formen part de l’accionaritat de l’entitat
fundadora.

El poders adjudicadors, en el moment de l’acte fundacional, són els següents:
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l’Ajuntament de Reus, l’Hospital de Sant Joan de Reus i les entitats i organismes que
en depenen que de manera directa o indirecta formen part de l’accionariat de l’entitat
fundadora.
Les Administracions i entitats abans esmentades són poders adjudicadors ja que
ostenten sobre la societat un control anàleg al que tenen sobre els seus propis serveis,
d’acord amb el previst en l’article 24.6 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
ARTICLE 3.- DURADA.
La durada de la Societat s'estableix per temps indefinit. No obstant això, la Junta
General complint els requisits previstos a la Llei i en aquests Estatuts, en podrà acordar
en qualsevol moment la dissolució, la liquidació, la fusió i l'escissió en altra o altres
Societats.
ARTICLE 4.- INICI D'ACTIVITATS.
La Societat començarà les seves activitats el dia de l'atorgament de l'escriptura
fundacional.
ARTICLE 5.- DOMICILI SOCIAL.
El domicili social es fixa a Reus, comarca del Baix Camp, carrer d'Antoni Gaudí 26.
Correspon al Consell d'Administració el trasllat del domicili dintre del mateix terme
municipal, i la creació, la supressió o el trasllat de sucursals, agències o delegacions
que el desenvolupament de l'activitat de l'Empresa faci necessari o convenient.

TÍTOL II.- CAPITAL SOCIAL I ACCIONS
ARTICLE 6.- CAPITAL SOCIAL.
El capital social es fixa en la suma de 60.102 euros, estant completament subscrit i
desembossat, i dividit i representat per 100 accions ordinàries, nominatives i d'una sola
sèrie, de 601,02 euros de valor nominal cada una, numerades correlativament de l'1 al
100, ambdues incloses.
ARTICLE 7.- REPRESENTACIÓ MITJANÇANT TÍTOLS.
Les accions seran representades per títols, que podran ser unitaris o múltiples. El títol
de cada acció contindrà necessàriament les mencions assenyalades com a mínimes en
la Llei i, en especial, les limitacions a la seva transmissibilitat que s'estableixen en
aquests Estatuts.
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ARTICLE 8.- DRETS QUE CONFEREIXEN LES ACCIONS.
L'acció confereix al seu titular legítim la condició de soci, i implica per a aquest el ple i
total acatament del que disposen els presents Estatuts i en acords vàlidament adoptats
pels Òrgans rectors de la Societat, al temps que li faculta per a l'exercici dels drets
inherents a la seva condició, conforme a aquests Estatuts i a la Llei.
ARTICLE 9.- RESTRICCIONS A LA LLIURE TRANSMISSIBILITAT.
En tota transmissió d'accions per actes intervius a títol onerós, llevat de la transmissió
als ascendentes i descendents de primer grau, feta a favor d'estranys, s'observaran els
següents requisits:
L'accionista que es proposi transmetre totes o alguna de les seves accions, haurà de
comunicar-ho per escrit, indicant-ne la numeració, el preu i el comprador, i haurà de
facilitar-ne el domicili als Administradors, els quals a la seva vegada i en el termini de
deu dies naturals hauran de comunicar-ho a tots i cada un dels altres accionistes al seu
domicili. Durant els trenta dies naturals següents a la data de comunicació als accionistes, aquests podran optar a l'adquisició de les accions, i si fossin diversos els que
exercitessin aquest dret, se'ls distribuirà a prorrata de les accions que tinguin, i
s'atribuiran, si n'hi ha, els excedents de la divisió a l'optant titular del major nombre
d'accions. Transcorregut aquest termini, la societat podrà optar, dins d'un nou termini
de vint dies naturals a comptar des de l'extinció de l'anterior, entre permetre la transmissió projectada o adquirir les accions per a ella de la manera legalment permesa.
Finalitzat aquest darrer termini, sense que ni els socis ni la societat hagin fet ús del dret
d'adquisició preferent, l'accionista quedarà lliure per transmetre les seves accions a la
persona i en les condicions que va comunicar al Consell d'Administració, sempre que la
transmissió tingui lloc durant els dos mesos següents a l'acabament del darrer termini
indicat. Per a l'exercici d'aquest dret d'adquisició preferent el preu de compra, en cas de
discrepància, serà el que designi els Auditors de la Societat i si aquesta no estigués
obligada a verificar els seus comptes, per l'auditor designat a sol·licitud de qualsevol de
les parts pel Registrador Mercantil del domicili social.
ARTICLE 10.- SINDICACIÓ D'ACTES GRATUÏTS
El mateix dret d'adquisició preferent tindrà lloc en el cas de transmissió mortis causa de
les accions o a títol lucratiu. Els hereus o legataris i, en el seu cas, els donants
comunicaran l'adquisició a l'òrgan d'administració, aplicant-se a partir d'aquell moment
les regles de l'article anterior en quant a terminis d'exercici del dret; transcorreguts
aquests terminis senses que els accionistes ni la Societat hagin manifestat el seu
propòsit d'adquirir, es procedirà a l'oportuna inscripció de la transmissió en el Llibre
Registre d'Accions.
Idèntic règim s'aplicarà en cas d'adquisició en procediment judicial o administratiu
3

d'execució, iniciant-se el còmput del terminis des del moment en que l'adjudicatari
comuniqui l'adquisició a l'òrgan d'administració.
En els supòsits del present article, per a rebutjar la inscripció de la transmissió en el
Llibre Registre d'Accions Nominatives, la Societat haurà de presentar a l'oferent un o
més adquiridors de les accions, quie hauran de ser els accionistes que hagin
manifestat el seu propòsit d'adquirir, o, per altra banda, oferir-se a adquirir-les ella
mateixa pel seu valor real en el moment en que es va sol⋅licitar la inscripció, entenentse per tal el que es determini per l'Auditor de Comptes de la societat.
No s'aplicarà el present article a les adquisicions realitzades pels ascendentes i els
descendents o societats del grup al que pertanyi el soci.

TÍTOL III.- ÒRGANS DE LA SOCIETAT
ARTICLE 11.- ÒRGANS DE LA SOCIETAT: JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES I
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.
Els òrgans de la societat són la Junta General d'Accionistes i els Administradors,
constituïts en Consell d'Administració. Això sense perjudici dels altres càrrecs què, per
la pròpia Junta General, per disposició estatutària o per disposició de la Llei, es puguin
nomenar.
ARTICLE 12.- JUNTA GENERAL.
Els accionistes, constituïts en Junta General degudament convocada, decidiran per
majoria en els assumptes propis de la competència de la Junta. Tots els socis, inclosos
els dissidents i no assistents a la reunió queden sotmesos als acords de la Junta
General. Quedant preservats els drets de separació i impugnació establerts a la Llei.
ARTICLE 13.- COMPETÈNCIES.
Són competències de la Junta General:
a)

El nomenament, la renovació, la ratificació, la separació, la destitució dels
membres del Consell d'Administració i determinació del seu nombre dins dels
límits fixats pels Estatuts.

b)

Fixar les remuneracions que corresponguin als consellers, que consistiran en
una quantitat fixa o variable, per assistència a les sessions del Consell i, si
s'escau, de la Comissió Executiva i per al desenvolupament del càrrec de
conseller delegat, amb les limitacions que sobre aquest tema estableix la Llei de
societats anònimes.
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c)

La interpretació, modificació o restificació dels estatuts de la societat.

d)

Augmentar o disminuir el capital social.

e)

Emetre obligacions.

f)

Censurar la gestió social i aprovar, en el seu cas, els comptes de l'exercici
anterior i resoldre també l'aplicació del resultat.

g)

Acordar la fusió transformació i dissolució de la Societat.

h)

Totes les altres que la Llei de Societats Anònimes atribueixi a la Junta General.

ARTICLE 14.- JUNTA GENERAL ORDINÀRIA.
Les Juntes Generals podran ser Ordinàries i Extraordinàries. La Junta General
Ordinària, convocada prèviament a l'efecte, es reunirà necessàriament dins dels sis
primers mesos de cada exercici per censurar la gestió social, aprovar, si s'escau, els
comptes, l'inventari i el balanç de l'exercici anterior, i decidir sobre l'aplicació del
resultat.
ARTICLE 15.- JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA.
La Junta General es reunirà en sessió extraordinària tantes vegades com sigui
necessari, prèvia convocatòria del President del Consell d'Administració, o quan ho
sol·licitin, socis que siguin titulars de, almenys, un 5 per 100 del capital social,
expressant en la sol·licitud els assumptes a tractar en la Junta. En aquest cas, la reunió
haurà de ser convocada dins dels deu dies següents al de la sol·licitud i la realització
no es podrà demorar per més d'un mes des que hagi estat demanada.
Les Juntes Generals, tant ordinàries com extraordinàries, seran convocades mitjançant
carta certificada al domicili conegut de cadascun dels socis i amb un anunci publicat
en el "Butlletí Oficial del Registre Mercantil", i en un dels diaris de major circulació de la
província, almenys 15 dies abans de la data fixada per a la seva celebració.
ARTICLE 16.- JUNTA UNIVERSAL.
Malgrat el que disposen els articles 14 i 15 la Junta General s'entendrà convocada i
quedarà vàlidament constituïda per a tractar qualsevol assumpte i en qualsevol lloc
sempre que estigui present tot el capital social i els assistents acceptin amb unanimitat
la celebració de la Junta.
ARTICLE 17.- LEGITIMACIÓ PER ASSISTIR A LA JUNTA.
Podran assistir a la Junta, en tot cas, els titulars d'accions que les tinguin inscrites al
llibre Registre d'Accions amb cinc dies d'antelació al dia de realització de la Junta, i els
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titulars d'accions que acreditin, mitjançant un document públic, la seva adquisició
regular a qui aparegui al llibre Registre com a titular. Amb aquesta acreditació
s'entendrà sol·licitada al Consell d'Administració la inscripció al llibre Registre.
Els membres del Consell d'Administració hauran d'assistir a les Juntes Generals, amb
veu, i si no fossin accionistes de la Societat, sense vot.
ARTICLE 18.- CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA.
La Junta General, ordinària o extraordinària, quedarà vàlidament constituïda, en
primera convocatòria, quan els accionistes presents o representats, tinguin al menys el
25 % del capital social subscrit amb dret a vot. En segona convocatòria, serà vàlida la
constitució de la Junta sigui quin sigui el capital que hi concorri.
ARTICLE 19.- CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA. SUPÒSITS ESPECIALS.
Malgrat el que disposa l'article anterior, en qualsevol cas, per què la Junta pugui
acordar vàlidament l'emissió d'obligacions, l'augment o disminució del capital social, la
transformació, fusió o escissió o qualsevol altra modificació estatutària, hi hauràn de
concórrer en primera convocatòria, els accionistes presents o representants, que
tinguin almenys la meitat del capital subscrit amb dret a vot. En segona convocatòria, hi
haurà prou amb la concurrència del 25 per cent del capital subscrit amb dret a vot.
No obstant això, quan hi concorrin accionistes que representin menys del 50% de
capital subscrit, els acords a que fa referència aquest article es podran adoptar només
amb el vot favorable de les dues terceres parts del capital present o representant.
ARTICLE 20.- LLOC I TEMPS DE CELEBRACIÓ.
Les Juntes Generals se celebraran en la localitat on la societat tingui el seu domicili i en
la data senyalada en la convocatòria, però les seves sessions podran se prorrogades
durant un o més dies consecutius.
La pròrroga podrà acordar-se a proposta del Consell d'Administració o a petició d'un
nombre de socis, que representi la quarta part del capital present en la Junta.
DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
ARTICLE 21.- FUNCIÓ.
La representació de la Societat en judici o fora d'ell correspon al Consell
d'Administració actuant col·legiadament. L'execució dels seus acords correspondrà al
Conseller o Consellers que designi el propi Consell, i en la seva mancança, al
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President, o a l'Apoderat amb facultats per a executar i elevar a públics els acords
socials.
ARTICLE 22.- COMPOSICIÓ.
El Consell d'Administració estarà integrat per un mínim de tres i un màxim de quinze
membres designats per la Junta General.
El Consell d'Administració escollirà d'entre els seus membres un President, i podrà
nomenar també un o varis Vice-presidents si, al seu parer, la importància dels negocis
així ho requereix. També nomenarà un Secretari i, si procedeix, un Vice-secretari entre
ells o fora del Consell, i en aquest darrer cas no tindran vot.
ARTICLE 23.- DELS CONSELLERS.
1.-

Els membres del Consell estaran afectats per les incapacitats i incompatibilitats
que es preveuen quan s'exerceixen càrrecs representatius en la normativa
dictada a tal efecte.

2.-

Seran nomenats per la Junta General pel termini de quatre anys, podent ser
indefinidament reelegits per períodes de igual durada.

3.-

Si durant el termini pel qual els Consellers foren nomenats es produeixen
vacants, el Consell podrà designar entre els accionistes les persones que hagin
d'ocupar-les fins que es reuneixi la primera Junta General.

ARTICLE 24.- FUNCIONAMENT.
El Consell celebrarà sessió ordinària una vegada al semestre, i extraordinària sempre
que la convoqui el President o, en el seu cas, quan ho sol·licitin per escrit una tercera
part dels Consellers, sol·licitud que haurà d'incloure necessàriament els punts a tractar
en la sessió.
Les sessions seran en el domicili social o en el lloc que acordi el Consell.
En les convocatòries hi haurà de constar l'ordre del dia i hauran d'estar en poder de
cada conseller amb quaranta vuit hores d'antelació a la realització de la sessió del
Consell, excepte quan es tracti de sessions extraordinàries urgents, que no queden
subjectes a cap tipus de termini.
Malgrat això, si coincidissin tots els membres del Consell i acordessin per unanimitat
dur a terme la sessió, quedarà vàlidament constituïda, encara que no hi hagi
convocatòria.
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ARTICLE 25.- RÈGIM D'ADOPCIÓ D'ACORDS.
El Consell d'Administració quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la sessió,
presents o representats per altra conseller, la meitat més u dels seus membres. La
representació es donarà mitjançant un escrit dirigit al President i firmat pel Conseller
delegant.
Els acords dels Consells s'adoptaran per majoria absoluta de vots dels membres,
presents o representats, assistents a la reunió, previ compliment de les exigències de
convocatòria exigides en aquest article.
ARTICLE 26.- ACTES DEL CONSELL.
Les sessions i acords del Consell constaran en un llibre d'actes, que seran signades pel
President i el Secretari, l'acreditació del qual es realitzarà mitjançant certificacions,
expedides pel Secretari amb el vist-i-plau del President o de qui el substitueixi. Les
actes podran ser aprovades pel Consell en finalitzar la sessió o bé en la següent .
Quan l'aprovació de l'acta no es faci al final de la sessió, s'hi consignarà la data i el
sistema d'aprovació.
ARTICLE 27.- FACULTATS.
El Consell d'Administració podrà realitzar tots els actes que estiguin contemplats dins
l'objecte social i tots aquells que no estiguin expressament reservats per Llei o per
aquests Estatuts a la Junta General. De forma merament enunciativa, corresponen al
Consell d'Administració les facultats següents i tot el que hi estigui relacionat amb elles,
sense cap altra limitació i tan àmpliament interpretats com sigui procedent en dret:
a.-

L'administració i la representació de la Societat en tots els actes
contemplats en l'objecte social, ja sigui en judici o fora d'ell, davant de
tota classe de persones naturals o jurídiques, públiques i privades, sense
cap limitació, especialment l'Estat, les Comunitats Autònomes, la
Província i el Municipi, tota classe de Jutjats i Tribunals, i també Bancs,
incloent-hi el d'Espanya, Caixes d'Estalvi i altres entitats de crèdit.

b.-

Portar a terme tota classe d'actes d'administració i de disposició, fins i tot
d'alienació, gravamen o qualsevol altre de domini rigorós, pel que fa a
tota classe de béns i drets, mobles i valors mobiliaris, a títol onerós,
actius o passius, és a dir, dels que resulti per a la Societat la posició de
creditor o deutor, sense més limitacions que les contingudes en aquests
Estatuts.

c.-

Conferir i revocar poders de tota mena, incloent-hi poders generals,
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perquè de conformitat amb l'article 108.3 del Reglament de Registre
Mercantil, l'apoderat o apoderats que es designin puguin amb caràcter
general elevar a públic tot tipus d'acords socials amb caràcter general.
d.-

Proposar a la Junta General les tarifes per a l'exigència de les quals sigui
necessari obtenir autorització, a efectes de la seva consecució.

e.-

Nomenar el Gerent a proposta del President del Consell.

f.-

Concertar amb qualsevol entitat pública i privada la prestació de serveis.

g.-

Girar, acceptar, protestar, endossar o negociar lletres de canvi, xecs,
pagarés, lliuraments i manaments de pagament i girs. Així mateix, podrà
dur a terme com a arrendatari operacions d'arrendament financer,
compra-venda de béns mobles i prestar avals en lletres de canvi emeses
per aquestes operacions concretes de "leasing".

h.-

Acordar l'obertura, disposició i cancel·lació de comptes corrents, d'estalvi,
de dipòsit i financers, en bancs i caixes d'estalvi.

i.-

Realitzar tota classe d'actes dels quals resulti la participació en altres
empreses, societats, agrupacions, unions o qualsevol altre tipus
d'associació admesa en dret, bé concorrent a la seva constitució o
subscrivint accions o participacions en augments de capitals o altres
emissions de títols valors.
Executar els acords de la Junta General.

j.k.-

Redactar i aprovar els Reglaments de Règim Interior i de personal que
puguin ser necessaris per a la bona marxa de la Societat.

l.-

Concertar operacions de préstec o crèdit.

m.-

Aprovar els projectes, plecs de condicions i certificacions de les obres.

n.-

En cap cas no podrà ser objecte de delegació la rendició de comptes i
presentar balanços a la Junta General, ni les facultats que aquesta
concedeixi al Consell, excepte quan sigui autoritzat expressament.

ARTICLE 28.- PRESIDENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.
Són facultats del President:
a)

Presidir i dirigir les deliberacions del Consell d'Administració.

b)

Actuar en nom del Consell d'Administració.

c)

Ordenar l'execució dels acords adoptats pels Òrgans de la Societat.
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ARTICLE 29.- SECRETARI DEL CONSELL.
El Consell d'Administració designarà el Secretari, que tindrà les funcions següents:
a)

Assistir a les sessions del Consell d'Administració, informar dels
assumptes a tractar i aixecar acta que signarà amb el President, estesa
en el llibre d'actes corresponent.

b)

Expedir les certificacions que siguin precises dels acords dels Òrgans
col·legiats de la Societat.

c)

Assessorar jurídicament.
TÍTOL IV.- EXERCICI SOCIAL

ARTICLE 30.- EXERCICI SOCIAL.
L'Exercici social coincidirà amb l'any natural i acabarà cada any al 31 de desembre.
Excepcionalment el primer exercici començarà el dia de l'atorgament de l'escriptura
fundacional i acabarà el darrer dia de l'any natural.
ARTICLE 31.- COMPTABILITAT.
La Societat haurà de portar, de conformitat amb el que es disposa en el Codi de
Comerç, una comptabilitat ordenada, adequada a l'activitat de la seva Empresa, que
permeti un seguiment cronològic de les operacions, i de l'elaboració d'inventaris i
balanços. Els llibres de comptabilitat seran legalitzats pel Registre Mercantil
corresponent al lloc del domicili social.
ARTICLE 32.- FORMULACIÓ.
El Consell d'Administració està obligat a formular dins del termini màxim de tres mesos
a comptar des del tancament de l'exercici social, els comptes anyals, l'informe de gestió
i la proposta d'aplicació del resultat.
Els comptes anyals comprendran el balanç, el compte de pèrdues i guanys i la
memòria. Aquests documents, que formen una unitat, hauran d'ésser redactats amb
claredat i mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats
de la Societat, de conformitat amb el que estableix la Llei de Societats Anònimes i el
Codi de Comerç.
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Els comptes anyals i l'informe de gestió hauran de ser signats per tots els membres del
Consell d'Administració. Si faltés cap d'ells, s'assenyalaria en cada un del documents
en que faltés, amb expressa indicació de la causa, sota la fe del certificant.
ARTICLE 33.- APROVACIÓ DELS COMPTES.
L'aprovació dels comptes anyals es farà per la Junta General, en la forma prevista a la
Llei.
ARTICLE 34.- APLICACIÓ DEL RESULTAT.
La Junta resoldrà sobre l'aplicació del resultat de l'exercici d'acord amb el balanç
aprovat.
Un cop cobert la dotació per a reserva legal, i altres atencions legalment establertes, la
Junta General podrà aplicar el que estimi convenient per a reserva voluntària i
qualsevol altra atenció legalment permesa.
ARTICLE 35.- DIPÒSIT DELS COMPTES.
Dins del mes següent a l'aprovació dels comptes anyals, es presentarà per al seu
dipòsit en el Registre Mercantil del domicili social, certificació dels acords de la Junta
General d'aprovació de comptes anyals i d'aplicació dels resultats, a la que s'hi
adjuntarà un exemplar de cada una de dites comptes, així com de l'informe de gestió i
de l'informe dels Auditors de Comptes, en el seu cas.

TÍTOL V.- DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ
ARTICLE 36.- CAUSES DE DISSOLUCIÓ.
La Societat es dissoldrà per les causes legalment previstes.
ARTICLE 37.- OBERTURA DE LA LIQUIDACIÓ.
Un cop dissolta la Societat s'obrirà el període de liquidació, llevat dels supòsits de fusió
o escissió total o qualsevol altre tipus de cessió global de l'actiu i el passiu.
ARTICLE 38.- LIQUIDADORS.
En cas de dissolució, la liquidació de la Societat quedarà a càrrec d'un sol liquidador o
si són varis en nombre imparell, designat o designats per la Junta General que aprovi la
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dissolució, sense perjudici de la designació d'un Interventor en la forma determinada a
la Llei, si així ho sol·liciten socis que representen un 5 % del capital social.
ARTICLE 39.- REPARTIMENT I DIVISIÓ DE L'HAVER SOCIAL.
Transcorregut el termini per a impugnar el balanç sense que contra ell s'hagin formulat
reclamacions o ferma sentència que les hagués resolt, es procedirà al repartiment entre
els accionistes de l'haver social existent, atenent-se al que resulti del balanç.
Un cop satisfets tots els creditors o consignat l'import dels seus crèdits contra la
Societat, i assegurat el pagament dels no vençuts, l'actiu resultant es repartirà entre els
socis en proporció a l'import nominal de les accions.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Queda prohibit que ocupin càrrecs en la societat i, en el seu cas, exercir-los, les
persones afectades per les prohibicions de l'article 124 de la Llei de Societats
Anònimes, Llei de 12/1995 de 11 de maig, i altra normativa d'aplicació.
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