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Decret de l'Alcaldia

(Proposta 2015012426)

Cementiri de Girona, SA és una empresa mixta que fou constituïda el 20 de novembre
de 1992, per un període de 50 anys, amb l'objecte de gestionar la construcció del
cementiri municipal de Girona i qualsevol altra activitat relacionada directament o
indirectament amb els serveis mortuoris i la pompa funerària.
La societat va iniciar l'activitat durant el quart trimestre de 1993 coincidint amb l'inici de
la construcció del nou cementiri de Girona, i a partir del mes de setembre de 1995, es
va iniciar la gestió dels serveis funeraris.
La Societat és una empresa mixta amb participació majoritària de capital públic i, per
tant, es regeix per la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local,
pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, pels articles 282 i següents del Decret 179/1995, del Reglament
d'Obres, activitats i serveis dels ens locals, per la Llei de societats de capital i per altres
disposicions que li són d'aplicació.
El capital social està representat per 200 accions de 6.000€ cadascuna: 102 accions
ordinàries nominatives, sèrie A, subscrites per l'Ajuntament de Girona i 98 accions
ordinàries nominatives, sèrie B, subscrites pels adjudicataris en les condicions dels
plecs (19% pel soci funerari i 30% pel soci financer del total respectivament).
El soci financer, originàriament Caixa de Girona, Caixa Bank, SA en l'actualitat, ha
manifestat la seva intenció de no continuar en el capital social de la societat. En aquest
sentit, ha presentat la seva oferta a la resta de socis, Ajuntament de Girona i el Sr
Xavier Poch i Sors (actual soci privat funerari), en els següents termes: 60 accions de
classe B, enumerades de la 103 a la 162, ambdues incloses, íntegrament subscrites i
desemborsades, per un preu unitari de 566,67€ per acció.
Atès que la validesa de l'oferta està vigent fins el dia 15 de juny de 2015, en la darrera
Junta General d'accionistes de la societat, celebrada el passat dia 15 de maig de 2014,
es va acordar l'adquisició de les accions corresponents al soci financer, de forma
proporcional entre Ajuntament de Girona (el 51%) i el Sr Xavier Poch i Sors (19%).
La proporció es repercuteix de manera que Ajuntament de Girona adquireix el 72,86%
de les 60 accions, és a dir, 44 accions i el soci funerari la resta, és a dir, 16 accions.
Així, l'accionariat de la societat quedarà de la següent manera: Ajuntament de Girona,
el 73% amb 146 accions i el Sr Xavier Poch i Sors, el 27% amb 54 accions.
Per tot l'anterior,
Atès que és obligació de la Intervenció municipal el control financer i d'eficàcia de la
gestió de les societats mercantils dependents d'aquesta Corporació, així com qualsevol
altra activitat de comprovació que pugui com a òrgan de control competent, mitjançant
procediments d'auditoria d'acord amb l'article 220.3 del RDL 2/2004, Text Refós de la
Llei Reguladora d'Hisendes Locals (TRLRHL), en exercici de les funcions de control i
fiscalització establertes en els articles 221 i 222. I en ús de les facultats previstes a
l'article 4.1r.1 del RD 1174/1987, de 18 de setembre, de Règim jurídic dels funcionaris
d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
Atès que d'acord amb la informació d'Intervenció hi ha crèdit suficient a la partida
2015 100 92011 22614 Administració general i pot ordenar-se la despesa proposada,
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DECRETO
1. L'adquisició de 44 accions del soci financer, per un valor nominal total de 24.933,48€
(44 accions a un valor nominal unitari de 566,67€), amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 2015 100 92011 22614.
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2. Sol·licitar informe al Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya, d'acord amb l'article 7 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre
procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.
3. Obrir un termini d'informació pública de 30 dies mitjançant la publicació dels edictes
en el BOP, el DOGC, el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i la seu electrònica als efectes
d'al·legacions i reclamacions.
4. Facultar, tan àmpliament com pertoqui segons dret, a l'Alcalde President, Sr. Carles
Puigdemont i Casamajó, i subsidiàriament a el/la Tinent/a d'Alcalde o Regidor/a
delegat en qui delegui o el que exerceixi les seves funcions, per a totes les actuacions
derivades de l'execució de l'acord.

Així ho mano i signo
L'alcalde
Carles Puigdemont i Casamajó

Traspassat a la revisió tècnica en data 21 de maig de 2015
La validació d'aquest document es realitza mitjançant signatura digital d'acord amb la Política Operativa
sobre la gestió de Decrets de l'Alcaldia digitals, aprovada per la Junta de Govern Local de 13 de
desembre de 2013.
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