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ZAIDA DE LA HERA JUSTÍCIA, SECRETÀRIA DE LA SOCIETAT MERCANTIL
COMUNICACIONS AUDIOVISUALS DE SABADELL, S.L.U., INSCRITA EN EL
REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA EN EL VOLUM 29668, FOLI 225, FULL
NÚMERO B159194, INSCRIPCIÓ 13, AMB NIF B 61.323.085, domiciliada a Sabadell, al
Carrer Doctor Puig, número 18.
CERTIFICO
Que en la documentació corresponent a la societat Comunicacions Audiovisuals de Sabadell, SLU,
consta l’acta relativa a la reunió de la Junta General Ordinària celebrada a la Sala de Plens de
l’Ajuntament de Sabadell, plaça sant Roc, 1 de Sabadell, el dia 3 de maig de 2022, amb
l’assistència de vint-i-cinc (25) dels vint-i-set (27) membres que la composen i, per tant, de la
majoria del capital social, reunió que ha estat legalment convocada i constituïda conforme als
estatuts de la societat, actuant com a Presidenta de la societat Sra. Marta Farrés Falgueras, i com
a secretària, la Sra. Zaida de la Hera Justícia, designats per tot el que sigui menester pels
assistents.
Primer.- Que el punt primer de l’ordre del dia era aprovar els comptes anuals que comprenen el
Balanç a 31 de desembre de 2021, el Compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni
net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria de la societat mercantil municipal COMUNICACIONS
AUDIOVISUALS DE SABADELL, SLU corresponents a l’exercici 2021.
Segon.- Que durant el debat de la proposta, la gerent de la societat indica que s’ha detectat una
errada en els comptes formulats per el Consell d’Administració en data 21 d’abril de 2022, que
implica que no s’hagin inclòs determinades pàgines en els mateixos. Així mateix, indica que els
consellers han siguts informats d’aquesta incident prèviament a la celebració d’aquesta junta
general.
Vist que els consellers no formulen cap objecció, els comptes anuals i la memòria abreujada
s’aproven amb les esmenes indicades i s’identifiquen amb el codi de verificació següent, els quals
permeten la comprovació de la seva autenticitat i integritat per mitjà de la seu electrònica de
l’Ajuntament de Sabadell.
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Tercer.- Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per setze (16) vots a favor dels grups
municipals Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (10), Podemos (1), Crida
per Sabadell (3) i Junts per Sabadell (2) i per nou (9) abstencions dels grups municipals Esquerra
Republicana de Catalunya (7) i Ciudadanos (2).
Així mateix CERTIFICO que l’acta ha estat aprovada en finalitzar la reunió per unanimitat dels
assistents, conforme el que disposa l’art. 202.2 del RDL 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de Societats de Capital.

Comunicacions Audiovisuals de Sabadell, SLU · C. del Doctor Puig, 18 · 08202 Sabadell · Tel. 93 745 19 60 · www.radiosabadell.fm · NIF B61323085

1/2

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per SECRETÀRIA DE COMUNICACIONS AUDIOVISUALS DE SABADELL, SLU (Zaida de la Hera Justicia) a les 13:14 del dia 10/05/2022i perPresidenta de Comunicacions Audiovisuals de Sabadell, SLU (Marta Farrés Falgueras) a
les 13:17 del dia 10/05/2022. Mitjançant el codi de verificació segura 163W12720K722323102T pot comprovar la validesa de la firma electrònica dels documents signats al lloc web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

I perquè així consti, a petició de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de Sabadell, lliuro la
present certificació amb el vist i plau de la Sra. Alcaldessa i Presidenta de la Societat a Sabadell, a
la data de la signatura electrònica.
LA SECRETÀRIA,

VIST I PLAU
LA PRESIDENTA,

de la Hera Justicia, Zaida
SECRETÀRIA DE COMUNICACIONS
AUDIOVISUALS DE SABADELL, SLU
10/05/2022 13:14

Zaida de la Hera Justícia

Marta Farrés Falgueras
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