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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ DE DATA 27 DE DESEMBRE DE 2022 
 
 
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 27 de desembre de 2022 es reuneix la 
JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió ordinària, sota la presidència de l’alcalde Sr. XAVIER 
LLUCH i LLOPART. 
 
Hi concorren els regidors: 
 

• Sr. SEBASTIÀ MOYA i ARENAS, 1r. Tinent d’Alcalde, regidor d’Hisenda, de Recursos 
Humans i de Comunicació, Transparència i Polítiques Digitals. 

• Sr. FÈLIX TUTUSAUS i GALIMANY, regidor de Promoció de l’esport i de Promoció 
Econòmica i Turisme. 

 
Excusa la seva assistència el/la regidor/a: 
 

• Sra. SÒNIA GUIMERÀ i VILARDELL, 2a. Tinent d’Alcalde, regidora d’Ensenyament i 
de Patrimoni. 

 
De conformitat amb l’article 113.3 del Reial Decret 2568/86 i la resolució d’Alcaldia núm. 
86/2019, de 20 de juny, també hi assisteix la Sra. Ma del CARME SIBIL i GALIMANY, regidora 
de Cultura, Festes, Igualtat i Agermanament i de Joventut i el Sr. LLUÍS ORTEGA i REY, 
regidor de Serveis Municipals Mediambientals, de Sanitat i Consum i de Gent Gran. 
 
Assistits i actuant com a secretària interventora accidental, la Sra. Ma. ROSER LLUCH 
LLOPART. 
 
Oberta la sessió per la presidència a les 19:45 hores, una vegada comprovada per la 
secretària – interventora l’existència de quòrum que cal per a la sessió ordinària (article 113 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals), es procedeix a conèixer els assumptes 
inclosos en l’ordre del dia. 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior. 
2. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 101/2022 i 2022_10383. 
3. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 2022_10641. 
4. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació menor de subministrament de 

portes de bany per al centre recreatiu “La Cooperativa”, exp. M31-2022 i 2022_10979. 
5. Precs i preguntes. 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
S’inicia l’examen dels assumptes inclosos a l’ordre del dia. 
 
 
PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR. 
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Es proposa l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 13 de desembre 
de 2022, i donat que no es formula cap observació per part dels presents, el President la 
sotmet a votació. 
 
I sotmesa l’acta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
SEGON.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 101/2022 
i 2022_10383. 
 
La proposta presentada és la següent: 
 
“Atès que, en data 16 de febrer de 2022 i NRE 287, el Sr. C. S. T. de l’empresa Ezentis Field 
Factory, S.L.U., en representació de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., ha sol·licitat 
autorització per a la realització de les obres de substitució de dos suports de fusta i un tirant 
als voltants del barri Sabanell del municipi de Font-rubí, segons plànols aprovats per Ezentis 
i obra núm. 4442664. 
 
Vist el requeriment d’informe de Carreteres de la Generalitat de Catalunya enviat a l’interessat 
en data 1 de març de 2022 i registre de sortida 75, i en data 25 d’abril de 2022 i registre de 
sortida 150, el qual va ser contestat en data 28 de juny de 2022 amb el justificant de 
presentació a Carreteres. 
 
En data 22 de novembre de 2022 i registre d’entrada 2867, el Sr. O. R. A., en representació 
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., presenta la resolució de data 2 de novembre de 2022 
dels Serveis Territorials de Carreteres de la Generalitat de Catalunya d’autorització d’obres a 
la C-15. 
 
Vist l’informe FAVORABLE emès pels serveis tècnics municipals de data 15 de desembre de 
2022, i condicionat al compliment de les següents mesures:  
 

- Els indicats en l’autorització d’obra/actuació en zona de protecció de carretera. 
- S’obtindran les autoritzacions i permisos corresponents davant els titulars dels terrenys 

afectats. 
- El present permís s’atorgarà sense perjudici de tercers i serà independent de les llicències 

o autoritzacions que siguin competència d’altres organismes o entitats públiques 
necessàries per realitzar les obres i instal·lacions aprovades. 

- Els treballs s’hauran de realitzar d’acord amb les especificacions de la documentació aportada 
i les condicions del present permís, i no es podran introduir modificacions en les obres 
autoritzades sense la comunicació i el permís previ d’aquesta corporació. 

- Els encreuaments especials i altres afectacions dels béns de domini públic es faran d’acord 
amb les condicions tècniques imposades pels organismes competents afectats. 

- Es complirà l’establert al RD 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció.   

- En cas que les obres impedeixin o restringeixin puntualment la circulació de vehicles o 
vianants, caldrà assenyalar prèviament les vies alternatives, d’acord amb les instruccions dels 
serveis tècnics d’aquest Ajuntament, senyalitzant les obres, i si cal s’il·luminaran en hores 
nocturnes. 

- Abans de l’inici de les obres, s’haurà consultat les possibles companyies subministradores de 
serveis que puguin ser afectats per les obres, soterrades (aigua potable i enllumenat públic) i 
aèries (Baixa Tensió i Mitja Tensió) adoptant les precaucions necessàries en cas que 
existeixin altres serveis. 
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- Es compliran des distàncies establertes en paral·lelismes i encreuaments amb l’estesa aèria 
de conductors de la xarxa de Baixa Tensió i les línies de Mitja Tensió, d’acord amb que 
estableix el Reglaments Electrotècnic de Baixa Tensió.  

- Les distàncies mínimes entre serveis seran les indicades en les corresponents 
reglamentacions, i en tot cas, sempre seran superiors als 20 cm, prenent en qualsevol cas les 
mesures correctores de protecció adequades, i avisant a les companyies de serveis 
afectades.  

- L’ocupació de via pública no podrà constituir una barrera arquitectònica que impedeixi els 
itineraris practicables existents, ni el lliure ús del mobiliari urbà com papereres, bancs, etc. 

- Atesa la poca exactitud en la situació dels pals en el grafisme utilitzat, es recorda que l’objecte 
de la llicència és la substitució, sense canvi d’ubicació, del pal i/o tirant existent. 

- D’acord a les NNSS del municipi, en cas de nova instal·lació de pals o tirants, aquests no 
podran estar situats ni envair l’espai de protecció dels camins rurals: 4 metres respecte l’eix 
del camí de xarxa bàsica i 3,5 metres respecte l’eix del camí en la resta. 

 
Vist l’informe jurídic emès per la tècnica d’administració general, segons les dades obrant en 
aquesta Corporació, de data 20 de desembre de 2022. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el TRLUC, el 
Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística i el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i segons l’establert en el Text refós 
de les Normes Subsidiàries del municipi de Font-rubí, aprovat definitivament el 22 de 
desembre de 2005 i publicat en data 18 de juliol de 2006, i demés normativa d’aplicació. 
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 101/2022 i 2022_10383, presentada per 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., per tal de realitzar les obres de substitució de de dos 
suports de fusta i un tirant als voltants del barri Sabanell del municipi de Font-rubí. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
TERCER.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 
2022_10641. 
 
La proposta sotmesa a la consideració de la Junta de Govern és del tenor literal següent: 
 
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. J. A. B. C., en data 19 de setembre 
de 2022 i amb núm. de RE 2146, per tal de realitzar les obres consistents en la construcció 
d’una tanca a l’interior d’una parcel·la urbana a l’Avinguda Catalunya núm. 28 del nucli urbà 
de Guardiola de Font-rubí del municipi de Font-rubí i segons referència cadastral 
7358516CF8875N0001YX.  
 
Vist l’informe de data 19 de desembre de 2022 l’arquitecte municipal FAVORABLE a la llicència 
d’obres sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en el Text refós de les Normes 
Subsidiàries del municipi de Font-rubí, aprovat definitivament el 22 de desembre de 2005 i 
publicat en data 18 de juliol de 2006, i demés normativa d’aplicació. 
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Vist l’informe jurídic emès per la tècnica d’administració general en data 21 de desembre de 
2022. 
 
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el TRLUC, el 
Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística i el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS. 
 
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de 
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 2022_10641, presentada pel Sr. J. A. B C., per tal 
de realitzar les obres consistents en la construcció d’una tanca a l’interior d’una parcel·la 
urbana a l’Avinguda Catalunya núm. 28 del nucli urbà de Guardiola de Font-rubí del municipi 
de Font-rubí. 
 

OBSERVACIONS: 
-  Abans d’iniciar els treballs, caldrà aportar el document “assumeix de contractista”. 
-  Tan bon punt es finalitzin els treballs, caldrà comunicar-ho a l’Ajuntament i aportar l’oportú 
certificat emès pel centre gestor autoritzat de residus de la construcció i imatges de 
l’actuació. 

 
Segon.- Aprova la liquidació dels següents tributs: 
 
PRESSUPOST ESTIMATIU: 893,00 € 
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,9%): 25,90 € 
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50,00€): 50,00 € 
PLACA: 12,00 € 
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 87,90 € 
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà amb un mínim de 120,00€): 
120,00 €  
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ: 150,00€ (mínim) 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE 
SUBMINISTRAMENT DE PORTES DE BANY PER AL CENTRE RECREATIU “LA 
COOPERATIVA”, EXP. M31-2022 I 2022_10979 
 
La proposta presentada és la que es transcriu literalment a continuació: 
 
“Atès que és necessària la contractació de l’adquisició de portes de bany per al centre 
recreatiu “La Cooperativa” i poder canviar les que hi ha actualment, donat que són molt velles 
i estan força malmeses.  
 
Atès que s’han sol·licitat pressupostos a tres empreses, segons consta a l’expedient, 
FUSTERIA I DECORACIÓ FERRANDO, S.L., CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, S.A. i  
FUSTERIA JAIPE, S.L., i que, segons criteri tècnic, l’empresa que ha presentat una oferta 
més avantatjosa per a aquest Ajuntament ha estat FUSTERIA I DECORACIÓ FERRANDO, 
S.L. per un import de 6.523,58 euros i 1.369,95 euros d’IVA. 
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Atès que s’ha emès informe per part de l’òrgan de contractació motivant la necessitat de la 
contractació, justificant que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de 
les regles generals sobre contractació. 
 
Atès que s’ha emès informe per part de la secretària interventora accidental sobre la legislació 
aplicable i al procediment a seguir en relació amb l'adjudicació del contracte; i sobre 
l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta la celebració 
del contracte; i sobre l’òrgan competent per a contractar. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de secretaria intervenció, i de 
conformitat amb allò que estableix en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del sector públic, per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic 
espanyol les Directives del parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 
de febrer de 2014, i amb la Resolució d’Alcaldia núm. 86/2019, de data 20 de juny, sobre 
delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció 
dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Adjudicar el contracte menor de subministrament de portes de bany per al centre 
recreatiu “La Cooperativa” a FUSTERIA I DECORACIÓ FERRANDO, S.L., NIF B60524972, 
per un import de 6.523,58 euros i 1.369,95 euros d’IVA. 
 
SEGON.- L'objecte del contracte actual és el subministrament de portes de bany per al centre 
recreatiu “La Cooperativa”. El codi CPV és 39144000-3 (mobiliari de bany). 
 
TERCER.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per un import de 7.893,53 euros, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 330-21505 del vigent pressupost.  
 
QUART.- Una vegada realitzat el subministrament, incorporar la factura i tramitar el pagament, 
si escau. 
CINQUÈ.- Donar compte del present acord al serveis econòmics de la Corporació. 
 
SISÈ.- Donar compte d’aquest contracte al Registre de contractes del sector públic.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
D’acord amb l’article 113.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals), en relació amb 
l’article 91.4 del mateix text legal, l’Alcalde proposa a la resta de membres de la Junta de 
Govern la possibilitat d’incorporar, per urgència, dos punts que no estaven inclosos en l’ordre 
del dia i que considera urgent i adient que es tractin en aquesta sessió perquè es pugui 
disposar de termini suficient per concloure els expedients abans de la celebració de la propera 
Junta. Es tracta d’un expedient de concessió de gratificacions i d’una esmena en un expedient 
de contractació de subministrament. 
 
S’aprova per part de tots els regidors (unanimitat) incloure els nous punts en l’ordre del dia, i 
s’acorda que a continuació es debatin i es votin. 
 
 
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE GRATIFICACIONS A 
DIVERSES TREBALLADORES MUNICIPALS, EXERCICI 2022, EXP. 2022_10993. 
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La proposta presentada és la següent: 
 
“El Regidor de Recursos Humans, en el seu informe de data 27 de desembre de 2022, proposa 
la concessió d’una gratificació econòmica extraordinària de caràcter excepcional a les 
següents treballadores municipals: 

- Sra. A. P. G.: 870,00 euros, per haver dut a terme hores extraordinàries fora del seu 
horari laboral; 

- Sra. E. P. P.: 1.885,00 euros, per haver dut a terme part de la seva tasca fora del seu 
horari laboral; 

- Sra. Ma. R. Ll. Ll.: 500,00 euros, per haver dut a terme responsabilitats i tasques d’una 
companya de feina que es troba en situació de baixa mèdica; 

- Sra. C. R. S.: 500,00 euros, per haver dut a terme responsabilitats i tasques d’una 
companya de feina que es troba en situació de baixa mèdica; 

- Sra. R. R. C.: 200,00 euros, per haver dut a terme responsabilitats i tasques d’una 
companya de feina que es troba en situació de baixa mèdica. 

 
Vistos l’informe emès per la secretària-interventora accidental d’aquesta Corporació, de data 
27 de desembre de 2022, sobre la legislació aplicable i sobre l’existència de consignació 
suficient del crèdit pressupostari per a l’autorització de la despesa per a la corresponent 
gratificació per serveis extraordinaris; i de fiscalització de la despesa. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informes de Secretaria i d’Intervenció, i 
de conformitat amb l’article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local i d’acord amb el que preveu la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de 
juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa a aquest òrgan 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 

PRIMER.- Aprovar l’assignació a les següents treballadores al servei d’aquest Ajuntament de 
Font-rubí de la gratificació per serveis extraordinaris prestats fora de la jornada normal de 
treball per la quantia que a continuació s’estableix: 
 

- Sra. A. P. G.: 870,00 euros, per haver dut a terme hores extraordinàries fora del seu 
horari laboral; 

- Sra. E. P. P.: 1.885,00 euros, per haver dut a terme part de la seva tasca fora del seu 
horari laboral; 

- Sra. Ma. R. Ll. Ll.: 500,00 euros, per haver dut a terme responsabilitats i tasques d’una 
companya de feina que es troba en situació de baixa mèdica; 

- Sra. C. R. S.: 500,00 euros, per haver dut a terme responsabilitats i tasques d’una 
companya de feina que es troba en situació de baixa mèdica; 

- Sra. R. R. C.: 200,00 euros, per haver dut a terme responsabilitats i tasques d’una 
companya de feina que es troba en situació de baixa mèdica. 

 
SEGON.- Comunicar a les treballadores interessades el present acord amb indicació dels 
recursos pertinents. 
 
TERCER.- Donar trasllat d'aquest acord al servei de personal, a Intervenció i a Tresoreria als 
efectes oportuns.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
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SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESMENA DE L’IMPORT DE L’IVA A 
L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’ALIMENTS PER AL 
SERVEI DE MENJADOR DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “ELS PINELLS” I DE LA 
CONTINUÏTAT DE LA VIGÈNCIA DEL CONTRACTE MENOR EXISTENT, EXP. NÚM. 
2022_10724. 
 
La proposta aprovada per la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu: 
 
“La Junta de Govern Local, en sessió de data 8 de novembre de 2022, va aprovar l’inici de 
l'expedient per a la contractació del subministrament d’aliments per al servei de menjador de 
la llar d’infants municipal “Els Pinells”.  
 
Incorporats a l’expedient el Plec de prescripcions tècniques i el Plec de clàusules 
administratives particulars que han de regir la present contractació i d’acord amb l’informe de 
fiscalització emès per la secretària-interventora accidental en data 2 de desembre de 2022, la 
Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 13 de desembre de 2022, va aprovar 
l’expedient de contractació del subministrament d’aliments per al servei de menjador de la llar 
d’infants municipal “Els Pinells”. 
 
Atès que, en el moment d’introduir les dades al Perfil del Contractant per a fer pública la 
contractació, es detecta que l’import de l’IVA amb el qual s’ha calculat l’import del pressupost 
base de licitació és incorrecte; el càlcul s’ha basat en un IVA del 21% quan correspon un IVA 
del 10%, ja que és el que s’aplica a l’alimentació. Per això, s’ha procedit a esmenar aquest 
import d’IVA en el Plec de prescripcions tècniques i en el Plec de clàusules administratives 
particulars que han de regir la present contractació. 
 
Vist el que preveu l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, sobre la potestat de les administracions 
públiques de rectificar els errors materials, de fet o aritmètics, en qualsevol moment i que es 
pot plantejar d’ofici o a instància de les persones interessades; i vist l’establert en l’article 74.2 
de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, sobre la competència per rectificar errors materials, de fet o aritmètics 
en els actes i les disposicions reglamentàries correspon a l’òrgan que els ha dictat. 
 
Donat que el subministrament actual dels aliments del servei de menjador de la llar d’infants 
municipal es va adjudicar, mitjançant contracte menor, per la Junta de Govern Local, en sessió 
de data 14 de desembre de 2021, a l’empresa Càtering de l’Anoia, S.L., el termini del qual 
venç el 31 de desembre de 2022. 
 
Vist que la publicació de l’anunci de licitació de la contractació al Perfil del Contractant i la 
resta de tràmits queden aplaçats fins a l’aprovació de l’esmena que ens ocupa, fet que 
impedeix tenir temps suficient per poder adjudicar aquest nou contracte abans que es reiniciï 
el curs a la llar d’infants municipal, un cop acabades les festes nadalenques.  
 
Atès que per raons d’ordre públic cal la continuïtat de forma excepcional en el subministrament 
d’aliments per poder prestar el servei de menjador de la llar d’infants fins que s’adjudiqui 
l’expedient núm. 2022_10724 de contractació del subministrament d’aliments que es troba en 
tràmit. 
 
Vist el que disposa l’article 29.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, sobre la possibilitat de que, quan al venciment d’un contracte no s’hagi formalitzat el 
nou contracte que garanteixi la continuïtat de la prestació que ha d’efectuar el contractista com 
a conseqüència d’incidències resultants d’esdeveniments imprevisibles per a l’òrgan de 
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contractació produïdes en el procediment d’adjudicació i hi hagi raons d’interès públic per no 
interrompre la prestació, es pot prorrogar el contracte originari fins que comenci l’execució del 
nou contracte i en tot cas per un període màxim de nou mesos, sense modificar la resta de 
condicions del contracte. 
 
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb allò que s'ha fixat en la 
Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i la Resolució de 
l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de delegació de competències, es proposa a la Junta 
de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Esmenar l’errada detectada en l’expedient núm. 2022_10724, de contractació del 
subministrament d’aliments per al servei de menjador de la Llar d’infants municipal, del 
percentatge i del corresponent import de l’IVA, ja que en comptes d’aplicar-se un IVA del 21% 
correspon legalment aplicar als aliments un IVA del 10%.  
 
SEGON.- Com a conseqüència del punt anterior, esmenar els següents documents que 
contenen l’errada material de l’IVA del 21%: el Plec de prescripcions tècniques i el Plec de 
clàusules administratives particulars que regiran el contracte; i continuar amb la licitació. 
 
TERCER.- Aprovar la modificació de l’autorització de la despesa que finança dit 
subministrament, de caràcter plurianual, per un import total de licitació que es xifra en 
28.561,32 €, IVA inclòs, imputant-se a les següents anualitats els crèdits que s’indiquen: 
 

• 326-22617 “Servei de menjador de la Llar d’Infants Els Pinells” 
 
- Exercici 2023: 14.280,66 €; 
- Exercici 2024: 14.280,66 €. 

 
A l’estar davant la tramitació d’un expedient de despesa de tramitació anticipada i caràcter 
plurianual, la despesa que ara s’autoritza haurà de condicionar-se a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en els pressupostos dels exercicis 2023 i 2024. 
 
QUART.- Donar compte dels presents acords a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de practicar 
les anotacions comptables que procedeixin. 
 
CINQUÈ.- Aprovar la continuïtat de la vigència del contracte de subministrament d’aliments 
per al servei de menjador de la Llar d’Infants municipal Els Pinells amb l’empresa Càtering de 
l’Anoia, S.L., amb NIF B60178589, fins a la formalització del nou contracte. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord a l’empresa Càtering de l’Anoia, S.L.” 
 
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
SETÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Obert el torn de precs i preguntes, no se’n formula cap. 
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No havent més assumptes de que tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan són les 
20:05 hores, de la que estenc aquesta acta, del contingut de la qual, com a Secretària, dono 
fe en el lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
 
 


