JOAN BAUTISTA BADIA I GAUCHIA, Secretari del Consell d'Administració de l'empresa
privada municipal HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL, S.A. (VIMUSA)
C E R T I F I C O : Que en la documentació corresponent a l'esmentada Societat
HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL, S.A. (VIMUSA), consta l'acta relativa a la
Junta General Ordinària i Universal d'accionistes celebrada el dia 5 d’abril de 2022 en
la Sala de Plens de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Sabadell, amb l'assistència dels 23
membres dels 27 que formen el Ple, i, per tant, de tot el capital social subscrit i
desemborsat de la mateixa, així com la seva acceptació expressa per dita celebració,
en la qual han actuat de Presidenta, el d'aquesta Societat, la Il·lustre Sra. Alcaldessa,
Marta Farrés Falgueras i de Secretari el Sr. David Cabezuelo Valencia, Secretari
General de la Corporació, designats per tot el que sigui menester, pels assistents, i en
la qual es van tractar, entre d’altres, els següents punts de l'Ordre del dia:
PRIMER.- “Aprovació dels Comptes Anuals (Balanç, Compte de pèrdues i guanys,
l’estat de canvis en el patrimoni net de l’exercici i la Memòria) i l’Informe de Gestió i
distribució de resultats corresponent a l’exercici tancat el dia 31 de desembre de 2021,
formulats pel consell d’administració, i aprovació de l’aplicació dels resultats”.

Balanç de situació a 31-12-2021

Compte de pèrdues i guanys a 31/12/2021:

L’aplicació de la distribució de resultats és la següent:

Votacions
Que després de les deliberacions oportunes es van produir les votacions següents:
Vots a favor = 12, vots en contra = 0, abstencions =11.
En conseqüència, CERTIFICO que la Junta General Ordinària i Universal va aprovar per
majoria (12 vots a favor per part del grup PSC, JxC i Regidora no adscrita, i 11

abstencions per part de la resta de grups) els comptes anuals (Balanç, Compte de
Pèrdues i Guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxes d’efectiu i
Memòria), l’Informe de Gestió i la distribució de resultats corresponents a l'exercici de
2021.
SEGON.- Que la documentació esmentada conté els Comptes Anuals (Balanç, Compte
de pèrdues i guanys, Estats de canvi en el patrimoni net i Memòria) i l’Informe de Gestió
corresponent a l’exercici tancat el dia 31 de desembre de 2021 composta de dos
fascicles, el primer de 44 pàgines i el segon de 35 pàgines, ambdós en document en
format PDF, degudament signats pels administradors de la Societat per la seva
presentació en el Registre Mercantil.
Igualment, es presenta l’informe dels auditors degudament signat.
TERCER.- CERTIFICO que per la convocatòria de la reunió de la Junta General
Ordinària i Universal es van complir els requisits i formalitats de l’article 46 de la Llei
7/1985 de 2 d’abril de la Llei de Bases de Règim Local, en relació amb l’article 12 dels
estatuts socials.

QUART.- CERTIFICO que l'acta fou aprovada per unanimitat al final de la sessió.
I perquè així consti als efectes d'obligat dipòsit de Comptes al Registre Mercantil, lliuro
la present certificació amb el Vist i Plau de la Sra. Presidenta, a Sabadell, al dia set
d’abril de dos mil vint-i-dos.
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