
 

 
RECONÈIXER A FONT DEL FERRO SL COM A MITJÀ PROPI PERSONIFICAT DE 
L’AJUNTAMENT DE RUBÍ EXP. 321/2018/PERSONES-E 

 

ANTECEDENTS: 

Font del Ferro S.L. és una societat mercantil, de capital íntegrament municipal, constituïda 
mitjançant escriptura atorgada el 20 de desembre de 1993 amb el següent objecte social: “la 
gestió directa del servei públic de promoció, rehabilitació i integració social i laboral dels 
minusvàlids residents a Rubí”. Després de la reforma estatutària de l’any 1998, el seu objecte 
social no ha variat, excepte en la substitució del terme ”minusvàlids” pel de “disminuïts”. 

Malgrat no consta als seus estatuts, dita societat gestiona el CENTRE ESPECIAL DE 
TREBALL FONT DEL FERRO (CET) que exerceix activitats econòmiques de viver, 
manteniment d’espais verds i enjardinament, el SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL FONT 
DEL FERRO (STO), i el SERVEI OCUPACIONAL D’INSERCIÓ FONT DEL FERRO (SOI). Els 
tres serveis van ser reconeguts pel Departament de Benestar Social de la Generalitat de 
Catalunya en resolucions de 30 de setembre de 1992, 14 de març de 1991 i 13 de març de 
1997, respectivament, i inscrits a nom de l’Ajuntament de Rubí per tres respectives 
resolucions del mateix Departament, les tres, de 10 de juny de 1997. 

Les activitats econòmiques que realitza de Font del Ferro SL poden satisfer necessitats de 
béns i serveis de l’Ajuntament de Rubí que habitualment ha de contractar al mercat, com per 
exemple el subministrament de flors i plantes per als parcs i jardins urbans o altres serveis 
diversos relacionats amb aquest o altres sectors de l’activitat municipal, com podrien ser, per 
exemple, el manteniment dels parcs i jardins urbans o la neteja i manteniment d’espais verds 
rurals o forestals i els seus camins, sigui o no en compliment de la normativa sobre protecció 
civil o prevenció d’incendis, o la realització de diagnosis o estudis. La possibilitat que Font del 
Ferro SL pugui satisfer aquestes necessitats de béns i serveis de l’Ajuntament de Rubí a 
través d’encàrrecs, suposa incrementar l’eficiència procedimental, en tant que permet no 
haver de recórrer a procediments de licitació per a la seva obtenció. 

Per altra banda, el fet que Font del Ferro SL rebi encàrrecs de béns i serveis per part de 
l’Ajuntament de Rubí a canvi d’una compensació tarifària, previsiblement farà incrementar no 
només els ingressos de Font del Ferro SL, sinó també la seva activitat i els seus recursos, 
propiciant també l’increment del nombre de llocs de treball i les possibilitats d’integrar social i 
laboralment les persones amb diversitat funcional que els ocupen. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
- Article 32 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, en endavant, LCSP. 
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- Article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en 
endavant, LRBRL. 

- Article 52.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en endavant, TRLMRLC. 

ATÈS que per tal que l’Ajuntament de Rubí pugui encarregar directament a Font del Ferro SL 
prestacions pròpies dels contractes de serveis i de subministraments, a canvi d’una 
compensació tarifària, sense que tingui la consideració de contracte, és necessari que Font 
del Ferro SL compleixi i mantingui els requisits dels mitjans propis personificats de 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). 

ATÈS que Font del Ferro SL compleix tots els requisits per ser mitjà propi de l’Ajuntament, per 
bé que és necessari que els seus estatuts reconeguin expressament la seva condició de mitjà 
propi de l’Ajuntament de Rubí i que prèviament l’Ajuntament de Rubí ho autoritzi. 

ATÈS que resulta convenient proposar la reformulació dels estatuts de Font del Ferro SL pel 
que fa al seu objecte social amb l’objectiu de determinar les concretes activitats que la societat 
desenvolupa. 

Vista la proposta de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis a les Persones de data 5 
d’octubre de 2018, l’informe tècnic de la coordinadora de l’Àmbit de Polítiques Socials de 2 de 
juliol de 2018 i l’informe jurídic de 4 de setembre de 2018.  

D’acord amb les competències que reconeixen al Ple els articles 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 52.2 del Text Refós de la llei Municipal 
i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril. 

 
 
 
ES PROPOSA:  

 
 

1. Reconèixer a Font del Ferro SL com a mitjà propi personificat de l’Ajuntament de Rubí, 
condicionant suspensivament aquest reconeixement a la modificació dels seus estatuts en 
els termes que consten a continuació: 
 

“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. 
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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. 
 
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: 
a) El cultiu de flors i plantes i el seu comerç a l’engròs i al detall. 
b) L’explotació de vivers no forestals. 
c) La prestació de serveis de jardineria, incloent el disseny paisatgístic i el manteniment. 
d) La neteja i el manteniment d’espais verds urbans, rurals, forestals i els seus camins, 
siguin de titularitat pública o privada.” 

 
“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. 
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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. 
 
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.” 
 

 
 
 
 


