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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL DE DATA 9 DE JULIOL DE 2020 
 
Avís: aquesta acta ha estat retocada per tal d’esborrar totes les dades de caràcter 
personal que contenen, i donar així compliment a la legislació en matèria de protecció 
de dades personals.  
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 17:00 
Hora que acaba: 17:15 
Lloc: Per vídeoconferència 
 

PRESIDEIX 
 

PERE XIRAU ESPARRECH 
ASSISTENTS 

 
LLUIS LLOVET BAYER 
JOSEP M. MASVIDAL SERRA 
ROSA ISABEL MADRID CAMARA 
RAQUEL SERRA LERGA 
 

 
EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 

 
BLANCA ARBELL BRUGAROLA

 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Clara Pérez González, secretària. També hi assisteix Joan Méndez Martínez, interventor 
municipal 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2020/26 ordinari 02/07/2020 
 
2. Propostes 
 
2.1. Alcaldia 
2.1.1. Llibre Decrets segona quinzena juny 2020 
2.1.2. Relació Decrets del 22 al 28 juny 2020 
 
2.2. Secretaria 
2.2.1. Desestimació recurs Càtering Arcasa, SL i adjudicació de contracte 
  
3. Donar compte de resolucions judicials 
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4. Precs i preguntes 
  

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2020/26 ordinari 02/07/2020 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària del dia 
2 de juliol de 2020 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 8/1987, de 15 
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 del ROF, per unanimitat se 
n’acorda l’aprovació. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Alcaldia 
 
2.1.1. LLIBRE DECRETS SEGONA QUINZENA JUNY 2020 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local del llibre de Decrets corresponents a la 
segona quinzena del mes de juny de 2020. 
 
 
2.1.2.RELACIÓ DECRETS DE DATA DEL 22 AL 28 JUNY 2020 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets del 22 al 
28 de juny de 2020: 
 

Codi Descripció Data 
resolució 

RESAL2020/981 Decret llista definitiva admesos i modificació tribunal 
- enginyer tècnic 

22/06/2020 

RESAL2020/982 Decret INCOACIÓ gossos xx 22/06/2020 

RESAL2020/983 Decret INCOACIÓ gossos xx 22/06/2020 

RESAL2020/984 Decret INCOACIÓ gossos Dxx 22/06/2020 

RESAL2020/985 Decret exp.110415 22/06/2020 

RESAL2020/986 Decret 4a Tinència de l'Alcaldia 22/06/2020 

RESAL2020/987 Decret 4a Tinència de l'Alcaldia 22/06/2020 

RESAL2020/988 Decret Convocatòria JGL ordinària 25062020 22/06/2020 
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RESAL2020/989 DECRET APROVACIO TERCERA CERTIFICACIO 
JOSEP MORA 

22/06/2020 

RESAL2020/990 Decret exp. 20-222052 22/06/2020 

RESAL2020/991 Decret exp.110449 22/06/2020 

RESAL2020/992 Decret aprovació AD's relació Q2020_15 22/06/2020 

RESAL2020/993 Decret exp.110422 22/06/2020 

RESAL2020/994 Resolució Alcaldía 23/06/2020 

RESAL2020/995 (D) Decret 1a Tinència aprovació variables nòmina 
maig 2020 

23/06/2020 

RESAL2020/996 Decret pagament embargaments nòmina i quotes 
sindicals -maig 2020 

23/06/2020 

RESAL2020/997 Decret llista definitiva tècnic de contractació 23/06/2020 

RESAL2020/998 Resolució Alcaldia nomenament membres Mesa 
obres nau brigada 

23/06/2020 

RESAL2020/999 Decret d'Alcaldia de devolució d'ingressos preu 
públic esports 

23/06/2020 

RESAL2020/100
0 

Nomenament cap acctal. Policia Local 23/06/2020 

RESAL2020/100
1 

Decret nomen. funcion. interina tècnica de 
Comunicació 

23/06/2020 

RESAL2020/100
2 

Decret nomenament inspector en pràctiques 23/06/2020 

RESAL2020/100
3 

Decret baixa activitat 23/06/2020 

RESAL2020/100
4 

Decret anulació baixa ofici Dxx 25/06/2020 

RESAL2020/100
5 

Decret d'Alcaldia MC 25 2020 de transferència de 
crèdits 

25/06/2020 

RESAL2020/100
6 

resolució terrassa tibu st 25/06/2020 

RESAL2020/100
7 

Decret desestimació comissió serveis interventor 25/06/2020 

RESAL2020/100
8 

09 Decret d'Alcaldia sol·licitud préstec CC 2020 
(45000,00€) 

25/06/2020 

RESAL2020/100
9 

09 Decret d'Alcaldia sol·lictud préstec CC 2020 
40000,00€ maquinària 

25/06/2020 

RESAL2020/101
0 

03 Decret Alcaldía amortització anticipada de deute 25/06/2020 
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RESAL2020/101
1 

Decret aprovació factures F2020_26 Control qualitat 
Teatre Odeón 

25/06/2020 

RESAL2020/101
2 

Decret aprovació de factures F_2020_27 Glòria + 
Covid 19 

25/06/2020 

RESAL2020/101
3 

Decret aprovació factura 7 certificació Teatre Odeon 25/06/2020 

RESAL2020/101
4 

Decret 1a TA ordenació de pagaments núm 
2020_013 

25/06/2020 

RESAL2020/101
5 

(D) Decret aprovació nòmina juny 2020 25/06/2020 

RESAL2020/101
6 

Decret exp.109099 26/06/2020 

RESAL2020/101
7 

04 Decret d'Alcaldia padró taxa abo aparcament 
nov_des_2019 

26/06/2020 

RESAL2020/101
8 

Decret RR exp.2000000097 26/06/2020 

RESAL2020/101
9 

Decret alta padró sense documentació 26/06/2020 

RESAL2020/102
0 

decret alta padró sense documentació F.xx 26/06/2020 

RESAL2020/102
1 

Decret alta padró sense documentació Rxx 26/06/2020 

RESAL2020/102
2 

Decret llista admesos arquitecte superior 26/06/2020 

RESAL2020/102
3 

Decret aprovació 8a certificació obres 26/06/2020 

RESAL2020/102
4 

Decret baixa parades Mercat municipal 26/06/2020 

 
 
2.2. Secretaria 
 
2.2.1. ADJUDICACIÓ CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI 
DE MENJADOR DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL 
 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 27 de febrer de 2020, acordà 
incoar expedient de contractació administrativa, mitjançant procediment obert, del servei 
menjador de l’escola bressol el Palauet de l’Ajuntament de Canet de Mar, amb un pres-
supost base de licitació de 154.283,50 IVA inclòs, el qual puja la quantitat de 14.025,77 
€, per a tota la durada inicial del contracte, això és fins els 31 de juliol de 2022.  
 
La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 4 de març de 2020. 
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Vist el contingut de l’acta de la Mesa de contractació, de data 22 de maig de 2020, que 
es transcriu a continuació: 
 
ACTA D’OBERTURA I VALORACIÓ DELS SOBRES B PRESENTATS EN EL PROCE-
DIMENT OBERT, PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR DE L’ES-
COLA BRESSOL EL PALAUET DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
Lloc:                 Mesa Virtual reunida mitjançant videoconferència 
Data:                 22/05/2020 
Horari:              10.15 h 
Hi assisteixen:  Rosa Isabel Madrid Cámara, presidenta 
 Miquel Sabaté Riera, tècnic de Joventut 
 Joan Méndez Martínez, interventor mpal. 
 Clara Pérez González, secretària 

Cristina Cabruja Sagré, que actua com a secretària de la Mesa de 
Contractació 
 

Desenvolupament de la sessió 
 
1. Objecte de la sessió és l’obertura i valoració de la documentació presentada pels 
licitadors en els sobres B que contenen la seva oferta. 
 
2. Constituïda la Mesa i una vegada aplicades les credencials pels dos custodis, la se-
cretària municipal procedeix a la lectura de les ofertes presentades pels licitadors en els 
següents termes: 
 
 

Licitador 
% 

Baixa 

Menús 
gratuït

s 

Pa de 
pagès 

Berenar
s extres 

Dies 
Anticipació 

Com a Casa Menjadors Escolars, 
SL 

12% 400 Tots àpats 5 15 

Catering Arcasa, SL 17% 840 Tots àpats 850 15 
Eurest Catalunya, SLU 1% 2100 Tots àpats 4 15 
Roca González, SL 11% 624 Tots àpats 1178 15 
Sehrs Food Area, SL 1,72% 650 Tots àpats 4 15 
Ausolan RCN, SL 7,89% 505 Tots àpats 0 15 

 
4. Seguidament la Mesa procedeix a efectuar la corresponent valoració de cadascuna 
de les ofertes tenint en compte els criteris previstos a l’apartat K del quadre de 
característiques específiques del PCAP, en els termes següents: 
 
 Oferta econòmica: Fins a 50 punts que s’atorgaran segons la fórmula següent: 
 
 

𝑃𝑖 50 50 ∗
𝐵𝑚𝑎𝑥 𝐵𝑖

𝑛
 

 
[Pi] : puntuació obtinguda per la proposició (i) 
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[Bmax]: percentatge de baixa de l’oferta més econòmica 
[Bi]: percentatge de baixa ofert per la proposició (i) 
 
Es valorarà el percentatge de baixa que ofereixi el licitador respecte dels preus unitaris 
màxims de licitació, el qual haurà de ser el mateix tant per al dinar com per al berenar. 
 
En cas que no s’ofereixi el mateix percentatge de baixa per a tots dos àpats es 
valorarà en 0 punts. 

Licitador 
% 

Baixa 
Punts 

Com a Casa Menjadors Escolars, 
SL 

12%
49,89 

Catering Arcasa, SL 17% 50,00 
Eurest Catalunya, SLU 1% 13,07 
Roca González, SL 11% 49,73 
Sehrs Food Area, SL 1,72% 20,67 
Ausolan RCN, SL 7,89% 47,79 

 
 Menús gratuïts anuals, fins a 30 punts. 
 
Es valorarà el subministrament, sense cost per a l’Ajuntament, de menús gratuïts per a 
famílies amb pocs recursos econòmics. S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que 
ofereixi el major nombre de menús per a infants anualment. Es ponderarà la puntuació 
de les altres ofertes presentades en relació a una fórmula de regla de tres. 
 
                              oferta a valorar *    30  punts 
Punts =         -------------------------------------------------------     
                                        Millor oferta 
 

Licitador Menús Punts 
Com a Casa Menjadors Escolars, 
SL 

400 
5,71 

Catering Arcasa, SL 840 12,00 
Eurest Catalunya, SLU 2100 30,00 
Roca González, SL 624 8,91 
Sehrs Food Area, SL 650 9,29 
Ausolan RCN, SL 505 7,21 

 
 Pa de pagès tallat, fins a 10 punts 
 
Es valora el fet que es serveixi pa rodó tallat sense cost addicional. S’atorgarà la puntu-
ació segons la taula següent: 
 

No ofereix pa de pagès:  0 punts 
Ofereix pa de pagès a l’àpat del migdia 5 punts  
Ofereix pa de pagès a tots els àpats 10 punts 
 
 

Licitador Oferta Punts
Com a Casa Menjadors Escolars, Tots àpats 10
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SL 
Catering Arcasa, SL Tots àpats 10
Eurest Catalunya, SLU Tots àpats 10
Roca González, SL Tots àpats 10
Sehrs Food Area, SL Tots àpats 10
Ausolan RCN, SL Tots àpats 10

 
 Berenars anuals extraordinaris, fins a 5 punts 
 
Es valorarà el subministrament de berenars extraordinaris per a les festivitats que cele-
bren les escoles bressol (Castanyada, Sant Jordi, Jornada Portes obertes i Festa de 
cloenda del curs), sense cost per a l’Ajuntament. Aquests berenars consisteixen en ser-
vir coca i xocolata desfeta pel doble de nombre d’infants  que hi ha a l’escola bressol (98 
infants), sense cost addicional per l’ajuntament. S’atorgaran 1,25 punts per cada festivi-
tat en la que s’ofereixi berenar extraordinari. 
 

Licitador Berenar Punts 
Com a Casa Menjadors Escolars, 
SL 

5
5 

Catering Arcasa, SL 850 5 
Eurest Catalunya, SLU 4 5 
Roca González, SL 1178 5 
Sehrs Food Area, SL 4 5 
Ausolan RCN, SL 0 0 

 
 Anticipació de la informació relativa als menús mensuals, fins a 5 punts 
 
Es valora el fet que les famílies dels infants puguin consultar amb anticipació el menú 
mensual o la informació d’interès relativa als menús, atorgant-se la puntuació següent: 
 
 Anticipació en fins a 14 dies hàbils 2,5 punts 
 Anticipació en 15 dies hàbils o més 5 punts 
 

Licitador 
Dies 

anticipació
Punts 

Com a Casa Menjadors 
Escolars, SL 

15 5

Catering Arcasa, SL 15 5
Eurest Catalunya, SLU 15 5
Roca González, SL 15 5
Sehrs Food Area, SL 15 5
Ausolan RCN, SL 15 5

 
Puntuació Total 
 
La puntuació final de cadascun dels licitadors és la següent: 
 

Licitador Punts 
Com a Casa Menjadors Escolars, 75,60 
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SL 
Catering Arcasa, SL 82,00 
Eurest Catalunya, SLU 63,07 
Roca González, SL 78,64 
Sehrs Food Area, SL 49,95 
Ausolan RCN, SL 70,00 

 
6. A la vista de l’anterior valoració, la Mesa de contractació acorda, per unanimitat, re-
querir al licitador millor puntuat per tal que aporti la documentació indicada al punt W del 
quadre de característiques específiques del plec de clàusules administratives particulars 
i, en cas que l’aporti dins de termini, proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del 
contracte per a la prestació del servei de menjador de l’escola bressol municipal a la 
mercantil Catering Arcasa, SL, en ser el licitador que ha presentat l’oferta amb millor 
relació qualitat-preu i que s’ajusta al que es disposa al plec de clàusules administratives 
i de prescripcions tècniques particulars que regeixen el present contracte. 
 
Essent les 10.53 hores es dona per finalitzat el present acte. 
 
Vist el contingut de l’acta de la Mesa de contractació, de data 28 de maig de 2020, que 
es transcriu a continuació: 
 
ACTA REVISIÓ AL·LEGACIONS PRESENTADES PER EUREST CATALUNYA, SLU I 
NOVA VALORACIÓ DELS SOBRES B PRESENTATS EN EL PROCEDIMENT OBERT, 
PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR DE L’ESCOLA BRESSOL 
EL PALAUET DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
Lloc:                 Mesa Virtual reunida mitjançant videoconferència 
Data:                 28/05/2020 
Horari:              9.00 h 
Hi assisteixen:  Rosa Isabel Madrid Cámara, presidenta 
 Miquel Sabaté Riera, tècnic de Joventut 
 Joan Méndez Martínez, interventor mpal. 
 Clara Pérez González, secretària 

Cristina Cabruja Sagré, que actua com a secretària de la Mesa de 
Contractació 
 

Desenvolupament de la sessió 
 
1. Objecte de la sessió és l’estudi de les al·legacions presentades per Eurest Catalunya, 
SLU, en relació a la valoració efectuada per aquesta Mesa, en data 22/05/2020, de la 
documentació presentada pels licitadors en els sobres B que contenen la seva oferta. 
 
2. La secretària de la Mesa exposa als assistents que la mercantil Eurest Catalunya, 
SLU, ha presentat mitjançant registre d’entrada 2020/4109 de data 25/05/2020, un escrit 
d’al·legacions en el qual fa constar que hi ha una errada en l’aplicació de la puntuació 
obtinguda per cadascun dels licitadors en el criteri “oferta econòmica”  ja que si apliquem 
la fórmula descrita en els plecs, la puntuació obtinguda hauria de ser: 
 

Licitador 
% 

Baixa 
Punts 
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Com a Casa Menjadors Escolars, 
SL 

12%
50,000000

Catering Arcasa, SL 17% 50,000000
Eurest Catalunya, SLU 1% 49,999836
Roca González, SL 11% 49,999999
Sehrs Food Area, SL 1,72% 49,999870
Ausolan RCN, SL 7,89% 49,999990

 
3. A continuació la Mesa analitza la fórmula aplicada en la valoració de l’oferta econò-
mica efectuada en data 22/05/2020 i comprova que la fórmula que es va aplicar va ser 
la següent: 
 

𝑃𝑖 50 50 ∗
𝐵𝑚𝑎𝑥 𝐵𝑖
𝐵𝑚𝑎𝑥

 

 
Mentre que, segons disposa l’apartat K del quadre de característiques específiques del 
plec de clàusules administratives, la fórmula a aplicar és la següent: 
 

𝑃𝑖 50 50 ∗
𝐵𝑚𝑎𝑥 𝐵𝑖

2
 

 
4. A la vista de tot això i vist que segons disposa a l’art. 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, aques-
tes podran rectificar, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, les er-
rades materials, de fet o aritmètiques existents en els seus actes, la Mesa de Contrac-
tació acorda, per unanimitat, rectificar la valoració efectuada en data 22/05/2020 en ha-
ver comprovat que la fórmula aplicada a l’hora de valorar el criteri “Oferta econòmica” 
no era la prevista al plec de clàusules administratives particulars, resultant la següent 
valoració: 
 

Licitador 
% 

Baixa 
Punts 

Com a Casa Menjadors Escolars, 
SL 

12%
50,000000

Catering Arcasa, SL 17% 50,000000
Eurest Catalunya, SLU 1% 49,999836
Roca González, SL 11% 49,999999
Sehrs Food Area, SL 1,72% 49,999870
Ausolan RCN, SL 7,89% 49,999990

 
Puntuació Total 
 
La puntuació final de cadascun dels licitadors és la següent: 
 

Licitador Punts 
Com a Casa Menjadors Escolars, 
SL 

75,71 

Catering Arcasa, SL 82,00 
Eurest Catalunya, SLU 100,00 
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Roca González, SL 78,91 
Sehrs Food Area, SL 79,29 
Ausolan RCN, SL 72,21 

 
6. A la vista de l’anterior valoració, la Mesa de contractació acorda, per unanimitat, rec-
tificar la valoració efectuada en data 22/05/2020 en haver comprovat que la fórmula 
aplicada a l’hora de valorar el criteri “Oferta econòmica” no era la prevista al plec de 
clàusules administratives particulars, proposar que s’anul·li el decret d’Alcaldia núm. 
2020/834, de 25 de maig, pel que es va requerir a Catering Arcasa, SL, l’aportació de 
documentació i la constitució de la garantia definitiva i requerir al licitador millor puntuat 
per tal que aporti la documentació indicada al punt W del quadre de característiques 
específiques del plec de clàusules administratives particulars i, en cas que l’aporti dins 
de termini, proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte per a la presta-
ció del servei de menjador de l’escola bressol municipal a la mercantil Eurest Catalunya, 
SLU, en ser el licitador que ha presentat l’oferta amb millor relació qualitat-preu i que 
s’ajusta al que es disposa al plec de clàusules administratives i de prescripcions tècni-
ques particulars que regeixen el present contracte. 
 
Essent les 9.35 hores es dona per finalitzat el present acte. 
 
Atès que en data 15/06/2020, la mercantil Catering Arcasa, SL, va presentar un recurs 
contra la valoració efectuada per la Mesa de Contractació. 
 
Atès que els actes de la Mesa de Contractació són recurribles, en alçada, davant l’òrgan 
de contractació. 
 
Atès que l’article 115.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les Administracions Públiques, disposa que l’error o l’absència de qualificació 
d’un recurs per part del recurrent no serà obstacle per a la seva tramitació, sempre que 
es dedueixi el seu vertader caràcter, cal qualificar l’escrit presentat per la mercantil 
càtering Arcasa, SL, com a recurs d’alçada. 
 
Vist el contingut de l’acta de la Mesa de contractació, de data 25 de juny de 2020, que 
es transcriu a continuació: 
 
ACTA REVISIÓ AL·LEGACIONS PRESENTADES PER CATERING ARCASA, SL I RE-
VISIÓ DOCUMENTACIÓ PRESENTADA PER EUREST CATALUNYA, SLU, EN EL 
PROCEDIMENT OBERT, PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR 
DE L’ESCOLA BRESSOL EL PALAUET DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
Lloc:                 Mesa Virtual reunida mitjançant videoconferència 
Data:                 25/06/2020 
Horari:              10.30 h 
Hi assisteixen:  Rosa Isabel Madrid Cámara, presidenta 
 Miquel Sabaté Riera, tècnic de Joventut 
 Joan Méndez Martínez, interventor mpal. 
 Clara Pérez González, secretària 

Cristina Cabruja Sagré, que actua com a secretària de la Mesa de 
Contractació 
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Desenvolupament de la sessió 
 
1. Objecte de la sessió és l’estudi de les al·legacions presentades per Catering Arcasa, 
SL, en relació a la valoració efectuada per aquesta Mesa, en data 28/05/2020, de la 
documentació presentada pels licitadors en els sobres B que contenen la seva oferta. 
En concret es discuteix la valoració efectuada del següent criteri: 
 

La valoració econòmica màxima d’aquesta millora és de 3.720,00 €. 
 
La mercantil Catering Arcasa considera que aquesta Mesa no va aplicar el criteri de 
valoració tal i com es descriu al plec doncs, al seu parer, la valoració econòmica 
d’aquesta millora efectuada per l’òrgan de contractació, això és 3.720,00 €, és el topall 
al qual s’havien d’atorgar la màxima puntuació. 
 
La Mesa procedeix a la lectura de l’esmentat criteri i conclou que la seva descripció és 
molt clara quan defineix quina és l’oferta que rebrà la màxima puntuació doncs diu lite-
ralment: s’atorgarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi el major nombre de me-
nús per a infants anualment. Però no només, en cap cas, es disposa que la màxima 
puntuació s’atorgarà a l’oferta que ascendeixi a 3.720,00 €, sinó que a la pregunta for-
mulada per un licitador que tenia el dubte de si havia d’interpretar aquest criteri com ara 
ho fa la recurrent, es va publicar al perfil de contractant, en data 13 de maig de 2020, la 
resposta en el sentit següent: 
 
“La xifra 3.720€ és indicativa de la valoració econòmica que l'òrgan de contractació ha 
atorgat a aquesta millora, però en cap cas és un límit.” 
 
Aquesta resposta es va publicar, com s’ha dit, al perfil de contractant prèviament a la 
presentació de l’oferta per part de Catering Arcasa, SL, per tant, en el moment de pre-
sentar la seva oferta sabia perfectament com es valoraria aquest criteri, i ho va acceptar 
des del moment que no va formular cap impugnació. 
 
Per tot l’anterior la Mesa de Contractació considera que la valoració que va efectuar del 
criteri “menús gratuïts anuals” s’ajusta a la redacció donada pel PCAP. 
 
2. A continuació la Mesa procedeix a examinar la documentació administrativa que s’ha-
via requerit a la mercantil Eurest Catalunya, SLU, i comprova que s’ajusta als requeri-
ments del plec de clàusules administratives particulars que regeixen la present licitació. 
 

Menús gratuïts anuals:  
 
Es valorarà el subministrament, sense cost per a l’Ajuntament, de menús gratuïts per a 
famílies amb pocs recursos econòmics. S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que 
ofereixi el major nombre de menús per a infants anualment. Es ponderarà la puntuació 
de les altres ofertes presentades en relació a una fórmula de regla de tres. 
 
                              oferta a valorar *    30  punts 
Punts =         -------------------------------------------------------     
                                        Millor oferta 
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3. A la vista de l’anterior, la Mesa de Contractació, acorda per unanimitat, proposar a 
l’òrgan de contractació la desestimació del recurs d’alçada interposat per Catering Ar-
casa, SL, contra la valoració efectuada per aquesta Mesa del criteri “menús gratuïts 
anuals” així com l’adjudicació del contracte per a la prestació del servei de menjador de 
l’escola bressol municipal a la mercantil Eurest Catalunya, SLU, en ser el licitador que 
ha presentat l’oferta amb millor relació qualitat-preu i que s’ajusta al que es disposa al 
plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars que regeixen 
el present contracte. 
 
Essent les 10.56 hores es dona per finalitzat el present acte. 
 
Atès que la mercantil Eurest Catalunya, SLU, ha aportat tota la documentació 
administrativa exigida pel plec de clàusules administratives particulars per tal de poder 
ser adjudicatari del contracte, i ha dipositat, en metàl·lic, a la Tresoreria municipal, una 
garantia definitiva per import de 7.012,89 €. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb allò que disposa l’article 
150.3 LCSP, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Desestimar el recurs d’alçada interposat per la mercantil Catering Arcasa, SL, 
contra la valoració de les ofertes efectuada per la Mesa de Contractació, en base a les 
argumentacions exposades per la Mesa de Contractació en la seva acta de data 25 de 
juny d’enguany, la qual s’ha transcrit a la part expositiva del presenta cord. 
 
Segon.- Adjudicar el contracte, per procediment obert, del servei de menjador de 
l’escola bressol municipal, a la societat Eurest Catalunya, SL, amb CIF núm. 
B58062027, en base als següents preus unitaris: 
 
 Preu dinar: 6,02 € 
 Preu berenar: 0,60 € 

 
La present adjudicació es subjectarà al PCAP, al PPTP i a l’oferta presentada pel propi 
licitador, en especial pel que fa a les millores que s’accepten i que son les següents: 
 

 L’adjudicatària oferirà, sense cost per a l’Ajuntament, 2100 menús gratuïts 
anuals per a famílies amb pocs recursos econòmics. 

 L’adjudicatària servirà pa de pagès tallat, sense cost addicional per a 
l’Ajuntament, a tots els àpats. 

 L’adjudicatària subministrarà berenars extraordinaris per a les festivitats que 
celebren les escoles bressol (Castanyada, Sant Jordi, Jornada Portes obertes i 
Festa de cloenda del curs), sense cost per a l’Ajuntament. Aquests berenars 
consisteixen en servir coca i xocolata desfeta pel doble de nombre d’infants  que 
hi ha a l’escola bressol (98). 

 L’adjudicatària anticiparà a les famílies la informació relativa als menús 
mensuals o la informació d’interès relativa als menús, en 15 dies hàbils al dia 1 
de cada mes. 

 
Tercer.-  Aquest contracte iniciarà el dia 1 del mes següent al de la seva formalització i 
finalitzarà el 31 de juliol de 2022, sense que pugui ser objecte de pròrroga. 
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El termini d’execució del contracte serà des del dia 1 del mes següent al de la seva 
formalització, tots els mesos de l’any a excepció del mes d’agost en què l’escola bressol 
municipal roman tancada i finalitzarà el 31 de juliol de 2022. 
 
El lloc de prestació del servei és a l’escola bressol municipal. 
 
Quart.- L’adjudicatari haurà de subrogar la titularitat empresarial del contracte de treball 
vigent que es detallen en l'annex 5 del PCAP. 
 
Cinquè.- Nomenar, d’acord amb el que disposa l’article 62 de la LCSP, com a respon-
sable del contracte a la tècnica d’Educació. Les seves funcions seran les següents: 
 

- Seguiment i supervisió de les prestacions objecte del contracte. 
- Determinar si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les prescripcions 

establertes i condicions contractuals. 
- Donar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la prestació 
- contractada. 
- Conformar la facturació derivada de l’execució del contracte. 
- Proposar i informar les eventuals modificacions o pròrrogues del contracte. 
- Recepcionar les prestacions objecte del contracte. 
- Proposar a l’òrgan de contractació les penalitats a imposar. 

 
Sisè.- Requerir l’adjudicatària per tal que, prèviament a la formalització del contracte, 
aporti a les oficines municipals els corresponents certificats negatius de l’existència de 
delictes de naturalesa sexual en vigor, de tots els professionals que s’adscriuen a la 
prestació del servei i puguin tenir contacte amb menors d’edat, així com el carnet de 
manipulador d’aliments del/la cuiner/a. 
 
Setè.- Disposar la despesa de 30.856,70 € amb càrrec a l’aplicació pressupostaria núm. 
51 32310 22799 del vigent pressupost ordinari per a l’any 2020 (Doc. D núm. 
220200007632) 
 
L’Ajuntament consignarà en el pressupost de cada exercici econòmic el crèdit suficient 
per poder atendre el pagament del seu pren en concret: 
 

 Exercici 2021: 67.884,74 (doc D núm. 220209000018) 
 Exercici 2022: 43.199,38 (doc D núm. 220209000018) 

 
Atesa la seva plurianualitat, i de conformitat amb allò que es disposa a l’art. 174 del Text 
refós de la Llei d’Hisendes Locals, l’eficàcia d’aquest contracte per als esmentats exer-
cicis, queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
 
Vuitè.- Que la present adjudicació es notifiqui a tots els licitadors presentats i que es 
publiqui en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Novè.- Comunicar el present acord a la Intervenció municipal de l’Ajuntament i a la res-
ponsable del contracte. 
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Desè.- Comunicar a l’adjudicatari que dins del termini dels 15 dies hàbils següents a la 
recepció de la notificació de la present resolució, se’l citarà per tal de formalitzar el con-
tracte. 
 
Onzè.- Facultar tan àmpliament com sigui menester la senyora alcaldessa tant per re-
querir a l’adjudicatari per tal que concorri a la formalització del contracte, com per signar 
qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el present acord. 
 
 
3. Propostes urgents 
 
L’alcalde accidental i president de la Junta, segons allò que es disposa als articles 51 
del text refós de règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 
83 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’or-
ganització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la consideració 
dels presents la declaració d’urgència de diversos punts no inclosos a l’ordre del dia. Un 
cop sotmès a la urgència d’aquests punts, és apreciada i declarada per unanimitat i es 
procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes següents: 
 
3.1. Cultura i Patrimoni 
 
3.1.1. ACCEPTACIÓ DEL RECURS MATERIAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
PER REALITZAR L’EXPOSICIÓ “EL MODERNISME I LES FLORS”, A LA CASA 
MUSEU LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER  
 
Fets: 
 
Vist que el Decret de la tinència de l’alcaldia núm. 2020/184 de 30 de gener de 2020, 
sol·licitava l’exposició “El Modernisme i les flors. De la natura a l’arquitectura” 
comissariada per xxxx del Grup de recerca GRACMON de la Universitat de Barcelona 
per programar-la a la Casa museu Ll. Domènech i Montaner de l’1 d’abril al 23 de juny 
de 2020. 
 
Vist que amb data 5 de juny de 2020 i RE2020-4663 es rep la comunicació de la 
Presidenta delegada de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, on amb data 
09/03/220 dicta un decret amb número de registre 2313 sobre “concedir el recurs 
material “Exposició El Modernisme i les flors. De la natura a l’arquitectura” en el marc 
del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, a l’Ajuntament de Canet de 
Mar per a la seva exhibició a la Casa museu Ll. Domènech i Montaner. 
 
Vist l’informe tècnic emès en data 8 de juliol de 2020 que es transcriu a continuació: 
 
FETS 
 
Atès que el Decret de la primera tinència d’alcaldia núm. 2020/184 de 30 de gener de 
2020, sol·licitava l’exposició “El Modernisme i les flors. De la natura a l’arquitectura” co-
missariada per xxx del Grup de recerca GRACMON de la Universitat de Barcelona per 
programar-la a la Casa museu Ll. Domènech i Montaner de l’1 d’abril al 23 de juny de 
2020. 
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Atès que a causa del COVID-19 no va poder programar-se en les dates previstes, i que 
finalment ha pogut programar-se en la reobertura de l’equipament de la Casa museu 
amb els protocols adients a les circumstàncies sanitàries existents, d’acord amb el de-
cret d’alcaldia núm. 2020/907 de 8 de juny de 2020. 
 
Atès que amb data 5 de juny de 2020 i RE2020-4663 es rep la comunicació de la Presi-
denta delegada de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, on es comunica la 
concessió del recurs material “Exposició El Modernisme i les flors. De la natura a l’ar-
quitectura” en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, a l’Ajun-
tament de Canet de Mar per a la seva exhibició a la Casa museu Ll. Domènech i Mon-
taner (20/Y/281438). 
 
Atès que la Casa museu Ll. Domènech i Montaner ha participat en el desenvolupament 
d’aquesta exposició itinerant produïda per la Diputació de Barcelona amb caràcter itine-
rant, i que ha viatjat per altres museus de la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de 
Barcelona. 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- El calendari de programació de la Casa museu compta amb l’acceptació 
d’aquest recurs material per poder programar l’Exposició el Modernisme i les Flors del 
26 de juny al 28 d’agost, com a període d’exhibició pública, més els dies de muntatge i 
desmuntatge. 
 
SEGONA.- Les despeses de cofinançament associades al recurs es van aprovar en el 
decret del primer tinent alcalde núm. 184 de 2020, que són 1500€ amb càrrec a la partida 
31.33300.22609. 
 
CONCLUSIONS: 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació 
de l’expedient objecte del present informe. 

 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Acceptar el recurs material de la Diputació de Barcelona amb codi: 
20/Y/281438, per realitzar l’exposició El Modernisme i les Flors a la Casa museu Ll. 
Domènech i Montaner.  
 
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona.  
 
Tercer.- Comunicar el present acord al departament d’Intervenció i de Tresoreria.  
 
3.2. Recursos Humans i Organització 

 
3.2.1. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, EN EL PLA 
DE CONCERTACIÓ XARXA DE GOVERNS LOCALS 2020-2023 – PROGRAMA ES-
PECÍFIC “CAP MUNICIPI ENRERE” DE SUPORT INTEGRAL ALS GOVERNS LO-
CALS CONTRA LA COVID-19 
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Fets: 
 
Atès que de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 28 de maig de 
2020 va  aprovar el programa específic “Cap municipi enrere” de suport integral als go-
verns locals contra la COVID-19, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2020-
2023. 
 
La Diputació de Barcelona, compromesa amb el conjunt de governs locals del seu àmbit 
territorial exerceix  les seves competències en matèria de cooperació i assistència amb 
vocació municipalista i orientada a prestar un suport integral al conjunt de governs locals 
a prestar un suport integral al conjunt de governs locals, en consonància amb les com-
petències que s’atribueixen a les diputacions, en matèria de cooperació i assistència 
jurídica, econòmica i tècnica als municipis. Aquesta activitat es vehicula mitjançant la 
concessió de recursos econòmics adreçats a cobrir les necessitats reals dels governs 
locals. 
 
Vist que aquest Programa específic consta de dues línies de suport: 
 

a) Línia de suport 1 “despesa corrent per a fer front a la situació ocasionada 
per la COVID-19”, en el marc de la qual es financen despeses ocasionades amb 
motiu de la situació generada per la pandèmia COVID-19 a càrrec dels capítol 1 
(només despeses de contractació de personal de nova incorporació, ampliació 
de la contractació de personal i hores extraordinàries dels equips tècnics 
municipals), 2 i 4 del pressupost de despeses dels ens locals. 
 
b) Línia de suport 2 “despesa inversora per a fer front a la situació 
ocasionada per la COVID-19” en el marc de la qual es finances despeses 
ocasionades amb motiu de la situació generada per la pandèmia de la COVID-
19,  a càrrec dels capítols 6 i 7 del pressupost de despeses dels ens locals.  

 
Atès que en virtut del mateix acord, s’aprova la relació individualitzada dels ajuts a con-
cedir als ens locals, havent-se concedit a  l’Ajuntament de Canet de Mar: 
 
Línia de  suport Codi GLX Import 

concedit 
Aplicació 
pressupostària 

Línia de suport 2 
“Despesa inversora 

20/X290595 17.032,58 € G/13200/94210/76243

Línia de suport 1 
“Despesa corrent”

20/X290909 39.742,69 € G/13200/94210/46243

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar,   ha efectuat despeses que són elegibles en el 
marc del  programa específic “Cap municipi enrere” de suport integral als governs locals 
contra la COVID-  
 
Vist el que disposa l’article 13 de les bases, els ens interessats en beneficiar-sedel pa-
gament avançat de l’ajut, disposen fins al 15 de juliol de 2020, per presentar l’acceptació 
expressat d’acord amb el model normalitzat. 
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Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Acceptar l’ajut per import total de 56.775,27 € que per a l’anualitat 2020, con-
cedit per la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Canet de Mar, el programa espe-
cífic “Cap municipi enrere” de suport integral als governs locals contra la COVID-19, en 
el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2020-2023, segons el detall següent: 
  
Línia de  suport Codi GLX Import 

concedit 
Aplicació 
pressupostària 

Línia de suport 2 
“Despesa inversora 

20/X290595 17.032,58 € G/13200/94210/76243

Línia de suport 1 
“Despesa corrent”

20/X290909 39.742,69 € G/13200/94210/46243

 
 
Segon.-  Facultar l’alcaldessa per subscriure tots aquells documents que tinguin relació 
amb el present acord. 
 
Tercer.- Comunicar expressament a la Direcció de Serveis de Cooperació Local de la 
Diputació de Barcelona, l’acceptació de l’ajut atorgat, així com a la Intervenció i la Tre-
soreria municipals als efectes oportuns. 
 
3.3. Medi Ambient 

 
3.3.1. ACCEPTACIÓ DELS AJUTS APROVATS CONCEDITS PER LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA DINS DEL PROGRAMA SECTORIAL PER LA MILLORA DE CAMINS 
MUNICIPALS  

Fets: 

Vista la comunicació rebuda per part de la Diputació de Barcelona en data 29 de juny 
de 2020 i registre d’entrada núm. 2020-5548. 

En virtut de l’acord núm. 265/20 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en 
sessió de 25 de juny de 2020, que aprova el Programa Sectorial per la millora de camins 
municipals, el qual s’emmarca en el Pla de Concertació de la Xarxa de Governs Locals 
2020-2023, i el seu règim regulador. 

Vista la relació detallada dels imports concedits dins del Programa Sectorial per la mi-
llora de camins municipals, amb codificació 20/X/291482: 

 

 
Import concedit 

2020 

Import concedit 

2021 

Import concedit 

TOTAL 

Canet de Mar 6.401,14 € 6.401,14 € 12.802,28 € 
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Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 

 

Primer.- Acceptar els ajuts aprovats concedits per la Diputació de Barcelona dins del 
Programa Sectorial per la millora de camins municipals, amb codificació 20/X/291482, 
en el marc del Pla de Concertació de la Xarxa de Governs Locals 2020-2023, i el seu 
règim regulador: 

 
Import concedit 

2020 

Import concedit 

2021 

Import concedit 

TOTAL 

Canet de Mar 6.401,14 € 6.401,14 € 12.802,28 € 

 

Segon.- Facultar l'alcaldessa per subscriure tots aquells documents que tinguin relació 
amb el present acord. 

 

Tercer.- Comunicar expressament l'acceptació de l'ajut concedit a la Diputació de Bar-
celona, a través del PMT, i als Serveis Econòmics municipals. 

 
3.4. Acció Social i Ciutadania 

 
3.4.1. ACCEPTACIÓ DEL RECURS ECONÒMIC ATORGAT DINS LA XARXA DE 
GOVERNS LOCALS 2016-2019, CATÀLEG DE SERVEIS 2020.  DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA, GERÈNCIA DE SERVEIS DE BENESTAR SOCIAL – ÀREA 
D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Fets: 
 
Atès que en data 9 de gener de 2020 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 
aprovà el Catàleg de Serveis 2020, dins la Xarxa de Governs Locals 2016-2019, que ha 
estat prorrogat, i el seu règim regulador. 
 
Atès que en data 10 de febrer i mitjançant Decret núm. 2020/263 es va aprovar la sol·li-
citud, entre d’altres, dels següents recursos materials 
 

- Grup de suport d’ajuda mútua (GSAM) 
- Supervisió d’equips de serveis socials bàsics 
- Supervisió per a responsables tècnics de serveis socials bàsics 

 
Atès que la Diputació ha comunicat en data 23 de juny de 2020 a aquest Ajuntament 
l’aprovació dels esmentats recursos. 
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, de 18 de juny, s’acorda per unanimitat: 
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Primer.- Acceptar els recursos materials atorgats per la Diputació de Barcelona dins la 
Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, així com el seu règim regulador, segons el detall 
següent: 
 
RECURS TIPUS DE RE-

CURS 
CLASSE DE RE-
CURS 

CODIFICACIÓ 

Supervisió per a 
responsables tèc-
nics de serveis so-
cials bàsics 

Recurs material Prestació de ser-
veis i activitats 

20/Y/281773 

Grup de suport 
d’ajuda mútua 
(GSAM) 

Recurs material Prestació de ser-
veis i activitats 

20/Y/282672 

Supervisió 
d’equips de serveis 
socials bàsics 

Recurs material Prestació de ser-
veis i activitats 

20/Y/281668 

 
 
Segon.-  Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona, Gerència de Serveis de 
Benestar Social, Àrea d’Atenció a les persones. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
 
4. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS  
 
No se’n presenten 
 
5. PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses d’índole I 
problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 17:15 de tot el 
que jo com a secretària certifico. 
 


