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Jurídic Promoció Econòmica
CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA DE SABADELL DE 3 DE MAIG DE 2022

ZAIDA DE LA HERA JUSTICIA, SECRETÀRIA DE LA SOCIETAT MERCANTIL
PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL, SL
CERTIFICO: Que en la documentació corresponent a la societat PROMOCIÓ
ECONÒMICA DE SABADELL, SL, consta l’acta relativa a la reunió de la Junta General
Ordinària celebrada a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Sabadell (pl. Sant Roc 1) el dia
3 de maig de 2022, amb l’assistència de vint-i-set (27) dels vint-i-set (27) membres que la
composen i, per tant, de la totalitat del capital social, reunió que ha estat legalment
convocada i constituïda conforme l’establert en els estatuts de la societat, actuant com a
Presidenta de la 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 és Aprovació dels comptes anuals relatius a
l’exercici 2021 de la societat Promoció Econòmica de Sabadell, SL i sotmès a votació
resulten aprovats per diset (17) vots a favor dels grups municipals Partit dels Socialistes
de Catalunya-Candidatura de Progrés (10), Podemos (1), Junts per Sabadell (3) i Crida
per Sabadell (3); i deu (10) abstencions dels grups municipals Esquerra Republicana de
Catalunya (7) i Ciutadans (3).
Segon.- Que els comptes anuals i informe de gestió aprovats s’identifiquen amb els codis
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:
Annex

Descripció document

Referència

Codi segur de verificació

1.
2.

Comptes anuals Memòria PES21
Informe de gestió PESSL 2021

JIA16I00CF
JIA16I00CG

0X16
6S5Y

1J3Q
2G6B

045S
3510

1Q2Q
3T3D

1ABR
1AO5

Tercer.- Que els comptes anuals de la societat foren formulats pel Consell d’Administració
en la reunió celebrada el dia 15 de març de 2022, i han estat signats per les membres del
Consell d’Administració vigent.
Aquests comptes han estat auditats per AUREN AUDITORES SCP, SL, auditors inscrits
registralment.
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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.
I perquè així consti a petició de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de Sabadell, lliuro
la present certificació amb el vistiplau 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,

Zaida de la Hera Justícia

Marta Farrés Falgueras

de la Hera Justicia, Zaida
SECRETÀRIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE
SABADELL, SL
03/05/2022 18:45
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