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ZAIDA DE LA HERA JUSTICIA, SECRETÀRIA DE LA SOCIETAT MERCANTIL 
COMUNICACIONS AUDIOVISUALS DE SABADELL, SLU, INSCRITA EN EL 
REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA, EN EL VOLUM 29668, FOLI 211, FULL 
NÚMERO B 159194, NIF B 61323085, domiciliada a Sabadell, c. del Doctor Puig 18, 
08202.

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 mitjançant videoconferència el dia 1 de juny de 2021, amb 
l’assistència de vint-i-sis (26) 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 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 la Junta General es va celebrar mitjançant videoconferència tal com permet 
l’article 3.1.b) del Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de 
recolzament a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària, permet 
que les societats de responsabilitat limitada puguin dur a terme les sessions de la Junta 
General per videoconferència durant l’any 2021, encara que aquesta possibilitat no estigui 
prevista en els seus estatuts.

Segon.- Que el punt primer de l’ordre del dia és Aprovació dels Comptes Anuals, i  
l'aplicació de resultats de 2020 i sotmès a votació resulten aprovats per catorze (14) vots a 
favor dels grups municipals Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés 
(10), Podemos (1), i Crida per Sabadell (3); i dotze (12) abstencions dels grups municipals 
Ciutadans (3), Esquerra Republicana de Catalunya (7) i Junts per Sabadell (2).

Tercer.- Que els comptes anuals de la societat foren formulats pel Consell d’Administració 
en la reunió celebrada el dia 23 de març de 2021, i han estat signats pels membres del 
Consell d’administració vigent, els quals s’han de dipositar al Registre Mercantil de 
Barcelona mitjançant presentació telemàtica.

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 als efectes del preceptiu dipòsit de Comptes al Registre Mercantil, 
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.
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LA SECRETÀRIA,        VIST I PLAU
       LA PRESIDENTA,

Zaida de la Hera Justícia       Marta Farrés Falgueras
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