NICOLAU LOPEZ I AZNAR, Secretari del Consell d’Administració de la societat
municipal Font del Ferro S.L.,
CERTIFICO:
A) Que, degudament convocada, la Junta General de la societat municipal Font del
Ferro S.L., en sessió de data 25 d’octubre de 2018, adoptà el següent acord:
Reunit el Ple de l’Ajuntament de Rubí a la Sala Enric Vergés, constituït en Junta
General de la societat municipal Font del Ferro S.L., sota la presidència de la
senyora alcaldessa, Ana María Martínez Martínez, i amb l'assistència dels
senyors regidors, vicesecretari accidental i interventora que seguidament
s’esmenten:
Presidenta:
Sra. Ana María Martínez Martínez (PSC-CP)
Regidors:
Sra. Maria Mas Arrufat (PSC-CP)
Sr. Moisés Rodríguez Cantón (PSC-CP)
Sr. Juan López Núñez (PSC-CP)
Sra. Marta García Marín (PSC-CP)
Sr. Rafael Güeto Ortiz (PSC-CP)
Sr. Xavier Corbera i Gaju (ERC-AM)
Sr. Joan Puntí i Recasens (ERC_AM)
Sra. Montserrat Soler i Pons (ERC-AM)
Sra. Ariadna Martín i Payà (ERC-AM)
Sra. Sandra Casas i Navarro (ERC-AM)
Sr. José Abadías Álvarez (C’s)
Sr. Francisco Javier López Morano (C’s)
Sr. Jordi Muntan i Cos (AUP-CAV-PA)
Sr. Aitor Sánchez Cerezuela (AUP-CAV-PA)
Sra. Mireia Gascón Merlos (AUP-CAV-PA)
Sra. Ànnia García Moreno (ICV-E)
Sr. Pablo Navarro Cano (ICV-E)
Sr. Víctor Puig i Sebastián (CDC)
Sr. Antonio García Berea (VR)
Sr. José Manuel Mateo Martínez (Regidor no adscrit)
Sra. María Dolores Marín Laraño (Regidora no adscrita)
Vicesecretari accidental:
Sr. Nicolau López Aznar
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Interventora:
Sra. Sandra Cerdà Gómez
La Junta queda constituïda per a aquesta sessió amb 22 membres dels 25 que de
dret componen el Ple i, per tant, amb quòrum suficient.
Seguidament, la Junta entra a considerar els assumptes de l’Ordre del Dia:
PUNT ÚNIC: MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA SOCIETAT MUNICIPAL.
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de 25 d’octubre de 2018 ha acordat reconèixer
a Font del Ferro SL com a mitjà propi personificat de l’Ajuntament de Rubí, condicionant
suspensivament dit reconeixement a la modificació dels estatuts de la societat en els
termes previstos al mateix acord de Ple.
Atès allò que disposa l’article 32.2 d) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlament Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, la condició de mitjà propi personificat respecte d’un poder adjudicador
s’ha de reconèixer expressament als seus estatuts o actes de creació.
Atès allò que disposa l’article 220.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el “Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals”, en relació amb l’article 13 c)
dels Estatuts socials de Font del Ferro SL, que disposen que és competència de la Junta
General deliberar i acordar sobre la modificació dels estatuts socials i, en el mateix sentit,
l’apartat c) de l’article 160 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital,
S’ACORDA:
Primer.- Modificar l’article 2n dels estatuts de la societat, que quedarà redactat de la
següent manera:
“Article 2n:
La societat municipal “Font del Ferro SL” té per objecte la gestió directa del servei
públic d’atenció a la diversitat funcional, entesa com l’activitat que afavoreix la
integració laboral i social de persones amb discapacitat.
Aquest servei s’integra, sense perjudici d’ulteriors modificacions, pel Servei de
Teràpia Ocupacional, el Servei Ocupacional d’Inserció i el Servei Centre Especial
de Treball.
1.- El Servei de Teràpia Ocupacional i el Servei Ocupacional d’Inserció són serveis
socials especialitzats que es presten d’acord amb la respectiva normativa sectorial.
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a)
b)
c)
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2.- El Servei Centre Especial de Treball, en tant que instrument d’integració laboral
de treball protegit, desenvoluparà, d’acord amb la normativa sectorial les següents
activitats:
El cultiu de flors i plantes i el seu comerç a l’engròs i al detall.
L’explotació de vivers no forestals.
La prestació de serveis de jardineria, incloent el disseny paisatgístic i el
manteniment.
La neteja i el manteniment d’espais verds urbans, rurals, forestals i els seus
camins, siguin de titularitat pública o privada.”
Segon.- Introduir l’article 2n bis, en els termes següents:
“Article 2n bis.1.- La societat té la condició de mijtà propi personificat de l’Ajuntament de Rubí, a
l’empara del que disposa l’article 32.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP).
2.- En tant que mitjà propi, la societat estarà obligada a executar les prestacions
que unilateralment li encarregui la corporació municipal, sempre que es tracti de
serveis i subministraments relacionats amb les activitats del Centre Especial de
Treball.
3.- Els encàrrecs que faci l’Ajuntament de Rubí a la societat no tindran la
consideració jurídica de contracte i hauran de complir les previsions de la LCSP per
als encàrrecs.
4.- La societat podrà subcontractar dins els límits i amb el compliment dels requisits
que estableixi la normativa vigent. La subcontractació requerirà la prèvia
autorització de l’òrgan municipal que acordi l’encàrrec i no meritarà a favor de la
societat cap tarifa o preu en concepte de despeses de tramitació i gestió.
5.- El pagament de la retribució a la societat es farà en la forma establerta en
l’encàrrec i aplicant a les unitats executades les tarifes que el propi encàrrec
estableixi.
6.- En finalitzar l’encàrrec es practicarà la seva liquidació quan s’hagin previst a la
valoració eventuals desviacions o imprevistos, o s’hagi procedit a la
subcontractació, determinant-se el saldo resultant, que podrà ser a favor o en
contra de la societat. Aquesta liquidació haurà de ser aprovada pel mateix òrgan
que va acordar l’encàrrec.
7.- Les relacions entre la societat i l’Ajuntament de Rubí derivades dels encàrrecs
són de caràcter instrumental, intern, dependent i subordinat i, per tant, no tenen
naturalesa contractual.
8.- La societat no podrà participar en els procediments per a l’adjudicació de
contractes convocats per l’Ajuntament de Rubí. No obstant, quan no concorri cap
licitador, podrà encarregar-se-li l’execució de la prestació objecte d’aquelles
licitacions públiques.
9.- Les prestacions que la societat realitzi en virtut dels encàrrecs són independents
i compatibles amb les prestacions integrades dins el servei públic que gestiona.
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10.- Per ser mitjà propi de l’Ajuntament de Rubí serà necessari que més del 80 %
de les activitats de Font del Ferro es portin a terme en l’exercici de comeses
confiades per l’Ajuntament de Rubí. El compliment d’aquest requisit haurà de
quedar reflectit a la memòria integrant dels Comptes Anuals de Font del Ferro SL i
ser objecte de verificació per l’auditor de comptes en la realització de l’auditoria de
dits comptes anuals.”
Tercer.- Elevar a públic aquest acord i procedir a la seva inscripció al Registre Mercantil.

La votació dóna el resultat següent:
La proposta s’aprova per unanimitat.

B) Que el nombre total de membres que de dret componen el Ple de l’Ajuntament
és de 25.

C) Que l'acta de la sessió esmentada en l'apartat A) va ser aprovada al final de la
sessió per unanimitat de tots els assistents.

I per a què així consti, lliuro aquest certificat d’ordre de la senyora Presidenta i
amb el seu vistiplau,

Ana María Martínez Martínez
Presidenta del Consell d'Administració
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