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Sepúlveda, 148 - 150
08011 Barcelona
Tel. 932285757
Fax 932285743

Resolució sobre l’expedient núm. 13427 relatiu al dipòsit dels comptes anuals de la societat 
APINDEP RONÇANA, SCCL.

Fets

1. En data 08/08/2019, el/la senyor/a MERCÈ LLAURADÓ NAVARRO, en qualitat de president/a del 
Consell Rector, va presentar una sol·licitud en la qual demanava el dipòsit dels comptes anuals de 
l’exercici 2018 de la societat APINDEP RONÇANA, SCCL. 

2. En la seva sol·licitud, adjuntava un exemplar original dels comptes anuals de l'exercici 2018, així 
com un original de l'informe de l'auditor/a de comptes, més una certificació original emesa en data 
10/07/2019 pel/per la secretari/ària del consell rector i amb el vistiplau del/la president/a de la 
cooperativa, i ambdues signatures legitimades notarialment, que recull l'acord adoptat en data 
08/07/2019 per l'assemblea general ordinària de la cooperativa APINDEP RONÇANA, SCCL 
d'aprovació dels comptes anuals auditats presentats. 

Fonaments de dret

1. Examinat el contingut de la documentació presentada i la resta que compon l’expedient, 
s’observa que l'acord pres a l'assemblea general ordinària del dia 08/07/2019 recull tots i 
cadascun dels elements que són exigibles segons el que preveu la Llei 12/2015, del 9 de juliol, de 
cooperatives, i l'article 74 del Decret 203/2003 d'1 d'agost, sobre l’estructura i el funcionament del 
Registre General de Cooperatives de Catalunya.

2. Vist el Decret 203/2003, d’1 d’agost, sobre l’estructura i el funcionament del Registre General de 
Cooperatives de Catalunya, la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les 
Cooperatives i l'Autoempresa és competent per a conèixer de la qualificació i la inscripció 
sol·licitades, d’acord amb les previsions contingudes en el Decret 289/2016, de 30 d’agost, de 
reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Per tant, resolc,

1. Qualificar favorablement els documents comptables presentats per la cooperativa APINDEP 
RONÇANA, SCCL i considerar efectuat el dipòsit dels comptes anuals de l'exercici 2018.

2. Fer constar el dipòsit dels comptes de l'exercici 2018 per nota marginal en el full 13427.

3. Notificar a les persones interessades aquesta resolució.
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Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada 
davant el/la subdirector/a general d'Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives de la Direcció 
General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies dins el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la 
notificació del present escrit, d’acord amb l’article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic 
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 121 i 122 de la de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sens 
perjudici que les persones interessades en puguin exercir qualsevol altre que estimin oportú.
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