
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 23 de juliol de 2020, adoptà el següent acord:
Reunit el Ple de l’Ajuntament de Rubí, 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 regidors i regidores, vicesecretària i interventora que
seguidament s’esmenten:
Presidenta:
Sra. Ana María Martínez Martínez (PSC-CP)
Regidors i regidores:
Sr. Moisés Rodríguez Cantón (PSC-CP)
Sra. María Carmen Cebrián Ordóñez (PSC-CP)
Sr. Rafael Güeto Ortíz (PSC-CP)
Sr. Juan López Núñez (PSC-CP)
Sra. Yolanda Ferrer Polo (PSC-CP)
Sr. Víctor García Correas (PSC-CP)
Sra. Annabel Cuesta Fabre (PSC-CP)
Sra. Marta Oliva Martín (PSC-CP)
Sr. Miguel Ángel Romero Alcalde (PSC-CP)
Sr. Xavier Corbera Gaju (ERC-AM)
Sra. Montserrat Soler Pons (ERC-AM)
Sr. Xavier Cots Gómez (ERC-AM)
Sra. Marta Esparza González (ERC-AM)
Sr. Robert Masalias Gómez (ERC-AM)
Sra. Sandra Casas Navarro (ERC-AM)
Sr. Oscar Arnáiz Moreno (ERC-AM)
Sra. Annia García Moreno (ECP RUBI-ECG)
Sr. Andrés Medrano Muñoz (ECP RUBI-ECG)
Sr. Pablo Navarro Cano (ECP RUBI-ECG)
Sr. Roberto Martín Martín (C’s)
Sr. Francisco Javier López Morano (C’s)
Sra. Yasmina Sánchez Reina (C’s)
Sr. Antonio García Berea (VR)
Sra. Belén Cañizar Bel (AUP-AMUNT)
Vicesecretària:
Sra. Marta Cuesta García











Interventora:
Sra. Sandra Cerdà Gómez
La Junta queda constituïda per a aquesta sessió amb 25 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: APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS DE FONT DEL FERRO SL
CORRESPONENTS A L’EXERCICI DE 2019
El Consell d’Administració de la societat Font del Ferro S.L., en sessió celebrada el 7 de juliol
de 2020 amb l’assistència de deu dels seus dotze membres, presents o representats, va
aprovar per unanimitat la formulació dels comptes anuals (integrats pel balanç, el compte de
pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria) i de la proposta d’aplicació
del resultat, corresponents a l’exercici 2019.
És competència de la Junta General, entre d’altres, censurar la gestió social, aprovar els
comptes i resoldre sobre l’aplicació del resultat.
De conformitat amb els articles 257, 258, 261 i 263 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de
juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital, la societat pot formular el
balanç, l’estat de canvis en el patrimoni net, el compte de pèrdues i guanys i la memòria en
model abreujat, i no està obligada a sotmetre els comptes anuals a revisió per auditor.
Vist el que disposa l’article 13è dels estatuts de la societat, sobre competències de la Junta
General.
A proposta del Consell d’Administració.
S’acorda:
Primer.- Aprovar la gestió feta pel Consell d’Administració de la societat Font del Ferro S.L.
durant l’exercici 2019.
Segon.- Aprovar els comptes anuals de l’exercici 2019, integrats pel balanç, el compte de
pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria, segons documentació
que s’acompanya a aquest acord.
Tercer.- Aprovar l’aplicació del resultat de l’exercici 2019, per import de 8.283,57 €, que es
distribueix de la següent forma: 8.283,57 a reserves voluntàries.
La votació dóna el següent resultat:
- Vots a favor: 10 (PSC-CP), 3 (ECP) i 1 (VR)
- Vots en contra: 0







-

Abstencions: 7 (ERC-AM), 3 (C’s) i 1 (AUP)

La proposta s’aprova per majoria absoluta.

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.

D) Que els comptes anuals corresponents a l'exercici 2019 han estat signats per tots els
membres del Consell d'Administració, a excepció de la Sra. Isabel Murillo Fort, el Sr.
Francisco Javier López Morano i el Sr. Antonio Bujalance Muñoz, ja que no van assistir a la
sessió del Consell d’Administració de data 7 de juliol de 2020 en la que es van formular els
referits comptes anuals i posteriorment no van ser localitzats abans de la seva aprovació per
part de la Junta General en sessió de 23 de juliol de 2020.

E) Que els comptes anuals aprovats són els que s’adjunten en fitxer ZIP a la present
certificació, que ha generat el codi alfanumèric següent:
S0t430NHGUblocdAHibnJ+MideoNztUeDMhsyLrZ/ok=

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

Vist i plau

Ana María Martínez Martínez
Presidenta del Consell d'Administració

