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Edicte pel qual es fa públic l’acord d’ampliació de capital de la societat mercantil 
municipal Serveis Urbans del Masnou Empresa Municipal, SL 
 
 
La Junta General de la societat mercantil municipal Serveis Urbans del Masnou, Empresa 
Municipal, SL va aprovar en la sessió celebrada el 28 d’octubre de 2021 l’ampliació de 
capital de la societat mercantil Serveis Urbans del Masnou Empresa Municipal, SL. Es fan 
públics els acords la part dispositiva dels quals és la següent: 
 
“Primer. Aprovar l’ampliació de capital dinerari de la societat Serveis Urbans del Masnou, 
Empresa Municipal, SL en la quantitat de CENT CINQUANTA MIL euros (150.000,00 €), 
mitjançant la creació de DUES-CENTES CINQUANTA (250) noves participacions socials, 
acumulables, indivisibles i d’iguals característiques que les actualment en circulació, amb 
un valor nominal cadascuna d’elles de SIS-CENTS euros (600,00 €), numerades 
correlativament del número 11 al número 260, ambdós inclosos i en conseqüència, deixar 
fixada la xifra de capital social en CENT CINQUANTA-SIS MIL euros (156.000,00 €).  
 
Les participacions socials de nova creació són subscrites com a continuació s'indica:  
 
L’Ajuntament del Masnou, amb NIF P0811700D, representat en aquest acte pel Sr. 
Jaume Oliveras i Maristany, en la seva condició d’alcalde-president de la corporació, 
subscriu i desemborsa les dues-centes cinquanta (250) noves participacions socials, 
numerades correlativament del número 11 al 260 ambdós inclosos, de sis-cents euros 
(600,00 €) de valor nominal cadascuna d’elles.  
 
El contravalor de la subscripció de les dues-centes cinquanta (250) noves participacions 
socials consisteix en l’aportació dinerària aprovada per l’Ajuntament del Masnou per 
import de 150.000,00 €.  
 
L'augment de capital és d'execució immediata i en mèrits de l'aportació efectuada es 
declaren i queden íntegrament subscrites i desemborsades les dues-centes cinquanta 
(250) participacions socials amb valor nominal de sis-cents euros (600,00 €) cadascuna 
d’elles, a partir del dia de la data.  
 
Es declara expressament que s'ha fet constar en el Llibre Registre de Socis la numeració 
i titularitat de les participacions creades i adjudicades.  
 
Segon. Modificar i adaptar el redactat de l’article 6è dels Estatuts socials de la societat 
Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, SL, que, amb derogació del seu text 
actual, resultaria redactat amb el text següent:  
 
Article 6. Capital social  
1. El capital social es fixa en cent cinquanta-sis mil euros, i es divideix en dues-centes 
seixanta participacions socials amb un valor nominal de sis-cents euros cadascuna 
d’elles, totalment subscrites i desemborsades per l’Ajuntament del Masnou, que n’és 
l’únic titular.  
2. Les participacions socials són numerades de l’1 al 260, ambdós inclosos; són iguals, 
acumulables i indivisibles. No podran incorporar-se a títols negociables ni denominar-se 
“accions”.  
3. Les participacions socials no es representaran en cap cas per títols especials, 
nominatius o al portador, ni s’expediran resguards acreditatius d’una o diverses 
participacions socials. L’únic títol de propietat serà l’escriptura fundacional i, en la resta de 
supòsits de modificació de capital social, els altres documents públics que es puguin 
atorgar.  
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4. Les participacions de Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, S.L. són 
intransferibles per la seva pròpia naturalesa de societat mercantil de capital íntegrament 
públic municipal.  
5. Les participacions socials es troben subjectes al règim previst en la normativa en 
matèria de societats.  
Tercer. Autoritzar indistintament la Presidència de la Junta general, la Presidència del 
Consell d’administració i les respectives secretaries d’ambdós òrgans perquè en nom i 
representació de la Societat atorguin tots els documents públics i privats, amb inclusió 
d’escriptures de modificació que puguin ser necessàries per a l’execució d’aquest acord i, 
particularment, per a la seva inscripció en el Registre Mercantil.  
 
Quart. Publicar aquest acord al tauler d’anuncis del web corporatiu de la societat.” 
 
 
 
El Masnou, 
[Firma01-01] 
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