DECRET D'ALCALDIA NÚM: 5738/2019
A la ciutat de Rubí, el dia 02/12/2019

Antecedents
FONT DEL FERRO S.L. és una societat mercantil, de capital íntegrament municipal, constituïda
mitjançant escriptura atorgada el 20 de desembre de 1993, que per acord de Ple de data 25
d’octubre de 2018 es reconeix com a mitjà propi personificat de l’Ajuntament de Rubí a l’empara
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Conforme disposen els articles 2n i 2n bis dels estatuts socials, en la redacció donada per acord
de la Junta General de la societat de data 25 de d’octubre de 2018, FONT DEL FERRO S.L. pot
rebre de l’Ajuntament de Rubí encàrrecs de serveis i subministraments relacionats amb les
activitats del Centre Especial de Treball, que són 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 i la neteja i el manteniment d’espais verds urbans, rurals,
forestals i els seus camins, siguin de titularitat pública o privada.
L’Ajuntament de Rubí contempla una sèrie d’actuacions per la millora del medi ambient per als
exercicis 2019 i 2020, que són estratègics per a la transformació del municipi i per obtenir espais
agradables, amb òptimes condicions d’utilització i seguretat on la ciutadania pugui gaudir i fer
pràctiques saludables, oferint-li uns serveis de qualitat.
Als anteriors efectes, en data 25 de novembre de 2019 la Coordinadora de l’Àrea de Sostenibilitat
i Serveis Municipals ha emès la memòria justificativa dels encàrrecs de serveis del Servei de
Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Rubí a FONT DEL FERRO S.L. per als anys 2019 i 2020, a la
que s’adjunten 5 fitxes descriptives en les que s’indiquen l’objecte, contingut, durada, règim
econòmic i demés característiques essencials. El pagament a FONT DEL FERRO S.L. de les
tarifes unitàries es regula a la memòria justificativa.
Vista la proposta de la coordinadora de l’Àrea de Sostenibilitat i Serveis Municipals i del regidor
delegat d’Obra Pública i Promoció de l’esport, de data 26 de noviembre de 2019, i la nota de
conformitat del vicesecretari accidental, de data 28 de noviembre de 2019, que consta a
l’expedient.
En virtut de les atribucions que tinc conferides,

RESOLC:
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1r.- Avocar les atribucions delegades a la Junta de Govern Local i resoldre el present procediment
amb número d’expedient 717/2019/URBANS-E.
2n.- Encarregar a FONT DEL FERRO SL, amb efectes del proper dia 1 de desembre de 2019, els
serveis que consten a la fitxes annexes i a la memòria justificativa incorporada a l’expedient, les
quals (memòria i fitxes) s’aproven i es donen aquí per reproduïdes, per a la seva execució fins el
31 de desembre de 2020.
3r.- Tenint en compte la data màxima de realització de l’encàrrec, fixar el 31 de gener de 2021
com a data màxima per a la formalització de l’acta de recepció o conformitat del servei.
4t.- Aprovar les següents tarifes unitàries:
Tècnic
Peons
Planta de temporada aromàtica
Planta de temporada aromàtica especial
Planta arbustiva
Planta arbustiva especial
Sac de babilònia
Arbres/fruiters
Arbres especials
Plantes especials

2019
33,86 €/h
11,47 €/h
0,45 €/u
1,53 €/u
7,00 €/u
13,26 €/u
17,25 €/u
20,40 €/u
150,00 €/u
40,80 €/u

2020
34,53 €/h
11,69 €/h
0,46 €/u
1,56 €/u
7,14 €/u
13,53 €/u
17,59 €/u
20,81 €/u
150,00 €/u
41,62 €/u

Les tarifes unitàries de l’exercici 2020 corresponents al personal (tècnic i peons) resten
condicionades suspensivament a l’efectivitat dels augments salarials i de cotitzacions a la
Seguretat Social previstos a l’informe sobre costos de realització de data 10 d’abril de 2019 emès
per FONT DEL FERRO SL.
Les tarifes unitàries de l’exercici 2020 corresponents als elements materials susceptibles de ser
incorporats al terreny (planta arbustiva, planta arbustiva especial, arbres/fruiters i arbres
especials) resten condicionades suspensivament a l’efectivitat de l’augment previst a l’informe
sobre costos de realització de data 10 d’abril de 2019 emès per FONT DEL FERRO SL.
El pagament d’aquestes tarifes al mitjà propi s’efectuarà en la forma que consta a la memòria
justificativa, sota la regla o el principi del “servei fet”.
5è.- Publicar l’encàrrec al perfil del contractant i al portal de transparència de l’Ajuntament de
Rubí i ordenar a FONT DEL FERRO SL que també el publiqui a la seva Plataforma de
Contractació.
6è.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa en fase prèvia de l’encàrrec de serveis per un
import total de 12.375,83 € per a l’exercici 2019 i de 320.243,51 € per a l’exercici 2020, d’acord
amb els documents comptables incorporats a l’expedient 717/2019/URBANS-E, condicionat
aquest darrer a l’existència de crèdit adequat i suficient en el corresponent pressupost municipal, i
traslladar aquesta resolució a la Comptabilitat i a la Intervenció General per a la seva
comptabilització definitiva.
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7è.- Notificar a FONT DEL FERRO SL la present resolució, juntament amb la memòria justificativa
i la fitxa annexa.

Ho mana i signa l'alcaldessa i jo, com a secretari/a, ho certifico.

L'alcaldessa,

El vicesecretari accidental

Ana María Martínez Martínez

NICOLAS LOPEZ AZNAR

02/12/2019 15:10:23

02/12/2019 15:18:16
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