RELACIÓ DE PROPOSTES DE LA JUNTA GENERAL SUMEM, SL

27 de juny de 2022

Núm. JGSU2022000002

Relació de propostes de la Junta General SUMEM, SL en sessió ordinària del dia 27
de juny de 2022.
1. - Aprovació dels comptes anuals de SUMEM corresponents a l’exercici 2021
SERVEIS URBANS DEL MASNOU EMPRESA MUNICIPAL, S.L (en endavant SUMEM)
es va constituir el 26 de maig de 2021 al Masnou i inicià les seves operacions a 1 de
gener de 2022 en virtut de l’encàrrec a mitjà propi de l’Ajuntament del Masnou per a la
gestió del servei públic municipal d’estacionament regulat de vehicles del municipi per
part de SUMEM.
En data 9 de juny de 2022 el Consell d’Administració de SUMEM va acordar aprovar els
comptes anuals de la societat corresponents a l’exercici 2021 elaborats per la Gerència i
elevar-los a la Junta General per a la seva aprovació definitiva, tal i com preveu l’apartat
2.7 de l’article 17 dels estatuts de SUMEM.
Atenent el que disposen els articles 10.2 i 23 dels estatuts de SUMEM correspon a la
Junta General l’aprovació dels comptes anuals elaborats per la Gerència de l’esmentada
societat.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa a la Junta General de SUMEM, SL,
l’adopció dels acords següents:
Primer.- Aprovar els comptes anuals de la societat corresponents a l’exercici 2021.
Segon. - Comunicar el present acord a SUMEM SL als efectes oportuns.
Tercer.- Publicar el present acord a la web municipal dins l’apartat de SUMEM, SL als
efectes del seu general coneixement.
2. - Renúncia d’un membre del Consell d’Administració de SUMEM, SL al
cobrament dels imports que li corresponen en concepte d’indemnització per
l’assistència a les reunions del Consell d’Administració.
L’article 12.8 dels Estatuts socials de Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal,
S.L. (en endavant, SUMEM, SL), estableix que el càrrec de conseller o consellera no serà
remunerat, excepte pel que correspongui a indemnitzacions per despeses derivades del
seu exercici aprovades per la Junta general, d’acord amb el que estableix la Llei.
Per acord de la Junta General de SUMEM, SL de data 10 de juny de 2021 es va establir,
a favor dels membres del Consell d’administració de SUMEM, l’import de 120€
corresponent a les assistències efectives realitzades durant el període que correspongui.
En la reunió del Consell d’Administració de SUMEM, SL celebrada el dia 26 de maig de
2022, la consellera, senyora Sílvia Gasca i Bonafont va comunicar la seva renúncia al
cobrament dels imports que li correspondria per l’assistència a les sessions i va proposar
la seva donació a l’entitat OPEN ARMS, acordant l’elevació de la proposta a la Junta
General per a la seva acceptació.
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En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta General de SUMEM, SL es proposa l’adopció
dels acords següents:
Primer.- Acceptar la renúncia de la senyora Sílvia Gasca i Bonafont, membre del Consell
d’Administració de SUMEM, SL al cobrament dels imports que li corresponen en concepte
d’indemnització per l’assistència a les reunions del Consell d’Administració.
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Segon.- Aprovar la donació anual del total d’aquestes indemnitzacions a l’entitat OPEN
ARMS.
Tercer.- Notificar els presents acords a la senyora Sílvia Gasca i Bonafont.
Quart.- Comunicar els presents acords a SUMEM SL.
Cinquè.- Publicar els presents acords a l’espai de SUMEM a la web municipal.
3. - Temes sobrevinguts.
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4. - Aprovació de l'acta de la sessió.
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