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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL 
DIA 12 DE MAIG DE 2020  
 
 
Vacarisses, a 12 de maig de 2020, essent les 19:10 hores  del dia de la data i prèvia 
convocatòria realitzada a l'efecte, es celebra per videoconferència , de conformitat amb el resolt 
per Decret de l’Alcaldia núm. 124/2020, de 4 de maig, , i a l’empara de l’article 46.3 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, la sessió extraordinària del 
Consell Plenari Municipal, amb l'objecte de tractar i donar compliment als assumptes 
compresos a l'ordre del dia, en la qual hi participen els senyors 
 
 
Presideix 
                                                                        
Antoni Masana i Ubach, l’alcalde  
 
 
Regidors 
 
Olga Serra i Luque 
Pere Casas i Ardanaz 
Albert Salamé i Sabater 
Júlia Carbó i Ballbé 
Cecília Moral Ramírez 
Josep Maria Gibert i Castellet 
Salvador Boada i Guàrdia 
María Moreno Martínez 
Pedro Roque Serna González 
Concepción Miranda Lora 
Maria Clara Fuster Ramón 
Estefanía Muñoz Ramírez 
 
Assistits pel secretari Joan Amengual i Tomé, qui dóna fe de l'acte. 
 
 
Tanmateix, els membres corporatius participants,  en compliment del precitat l’article 46.3 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, fan declaració manifestant que es troben en territori de l’estat espanyol. 
 
Oberta la sessió és declarada pública per la Presidència i, per tant, se’n farà la retransmissió en 
directe. 
 
 

O R D R E     D E L      D I A 
 
1.- PART RESOLUTÒRIA. 
 
PROPOSTA DE LA REGIDORA D’EDUCACIÓ D’APROVACIÓ DE L ’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ I DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVE S PARTICULARS I DEL 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAN  DE REGIR EL 
CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE SERVEIS PER L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE 
MENJADORS ESCOLARS DELS CENTRES DOCENTS PÚBLICS DE VACARISSES  I EL 
SERVEI DE MENJADOR DE LES ACTIVITATS D’ESTIU ORGANI TZADES PER 
L’AJUNTAMENT DE VACARISSES  
 
La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), i concretament en el 
seu article 116.1, que prescriu “La celebració de contractes per part de les administracions 
púbiques requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient, que s’iniciarà per l’òrgan de 
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contractació motivant la necessitat del contracte, en els termes previstos a l’article 28 d’aquesta 
Llei”. 
 
Vist que conforme l’article 28 de la LCSP es podran celebrar contractes que siguin necessaris 
per al compliment i realització dels fins institucionals,  sota els principis de necessitat, idoneïtat i 
eficiència. 
 

Tot i que la Llei no determina que el servei de menjador escolar sigui de competència municipal, 
i conseqüentment l'article 67 del Text refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya no 
el recull com a servei mínim obligatori, sí que l'article  25 de la Llei Reguladora de les Bases del 
Règim Local preceptua que el Municipi per a la gestió dels seus interessos  i l'àmbit de les 
seves competències, pot promoure tota classe d'activitats i prestar quants serveis públics 
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. 
 
El Govern de la Generalitat va dictar el Decret 219/1989, d’1 agost, el que estableix la 
delegació de determinades competències de la Generalitat a favor de les comarques, en 
matèria d’ensenyament, entre les quals es troba la gestió del servei escolar de menjadors. En 
compliment d’aquesta normativa, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Vallès Occidental, en data 1 de juliol de 1999, signen un 
conveni de delegació de competències de prestacions en matèria d’ensenyament. L’article 10 
del Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei de menjadors en els centres 
públics docents del Departament d’Ensenyament, contempla la possibilitat d’establir fórmules 
de col·laboració per a la gestió del servei escolar de menjador amb els ajuntaments que hi 
estiguin interessats.  Per a la prestació d’aquest servei, la forma més idònia per a establir la 
relació de cooperació entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal és sota la modalitat de concert, 
prevista als article 270 a 274 i 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals.  El Consell Comarcal del 
Vallès Occidental redactà unes Bases de concertació, per a garantir el servei escolar de 
menjador als municipis de la comarca, les quals pretenen instrumentar els mitjans necessaris 
per a la continuïtat del servei. 
 
El Ple del Consell Comarcal, en sessió ordinària celebrada el 9 d’octubre de 2003, va aprovar 
de manera definitiva les Bases de concertació per a garantir el servei escolar de menjador als 
centres públics de titularitat del Departament d’Ensenyament de la comarca del Vallès 
Occidental (en endavant bases de concertació) en aquells municipis que la gestió era portada 
tradicionalment des dels Ajuntaments. Acord núm. 48/2003. 
 
En aquest sentit, i atesa la voluntat de l’Ajuntament d’oferir a les escoles públiques del municipi 
de Vacarisses un servei de menjador escolar que cobreixi les necessitats nutritives de l’alumnat 
i alhora ofereixi un espai de lleure educatiu en la franja horària intel·lectiva, de manera que 
s’afavorís la conciliació de la vida familiar i laboral,  el Ple de la Corporació, reunit en sessió 
ordinària celebrada el dia 27 de setembre de 2003, va acordar l’acceptació i adhesió a les 
bases de concertació per a garantir el servei escolar de menjador als centres docents públics 
de titularitat del Departament d’Ensenyament al municipi de Vacarisses. 
 

El Ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental, en sessió ordinària celebrada el dia 13 de 
juny de 2013, aprovà la pròrroga de les bases de concertació per a garantir el servei escolar del 
menjador dels centres públics de titularitat del Departament d’Ensenyament dels municipis de la 
comarca del Vallès Occidental, d’acord amb l’establert a l’article 2 i 3 del Decret 160/1994, de 
14 de maig del Departament d’Ensenyament i al conveni vigent de delegació de competències 
quan a la gestió del servei de menjador. L’Ajuntament de Vacarisses es troba adherit a les 
citades bases de concertació. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió ordinària el dia 28 de novembre de 2013 
va acordar continuar adherits a les Bases de concertació per a garantir el servei escolar de 
menjador als centres públics de titularitat del Departament d’Ensenyament de la comarca del 
Vallès Occidental, escola Pau Casals i escola Font de l’Orpina, vigents fins a la finalització del 
curs escolar 2015-2016 o fins que la delegació prevista en el conveni establert entre la 
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Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal es revoqui per algunes de les causes previstes 
en el mateix conveni. En data 1 d’agost de 2016, el Consell Comarcal del Vallès Occidental ens 
notifica l’acord plenari que aprova la pròrroga de les bases de concertació. 
 
Per tal de continuar oferint  a les escoles públiques del municipi de Vacarisses un servei de 
menjador escolar de qualitat, tant a l’escola Pau Casals, l’escola Font de l’Orpina, centres 
públics titularitat del Departament d’Ensenyament de la comarca del Vallès Occidental i l’Escola 
Bressol El Cuc i l’Escola Bressol el Xic de titularitat municipal, en compliment de l’article 116.1 
de la  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) la regidora 
d’Educació, mitjançant Decret núm. 4/2020, de 4 de febrer,  va resoldre 
 
“PRIMER.- Iniciar l'expedient de contractació del SERVEI DE MENJADORS ESCOLARS DELS 
CENTRES DOCENTS PÚBLICS DE VACARISSES,   havent d'incorporar al mateix: 
 
1.- Plec de clàusules administratives particulars i Plecs de prescripcions tècniques particulars. 
2.- Memòria justificativa del contracte, la necessitat a la qual es pretén donar satisfacció, 

informe d’insuficiència de mitjans per tractar-se d’un contracte de serveis, la decisió de no 
dividir en lots l’objecte del contracte, si és el cas, justificació del procediment emprat en cas 
que se n’utilitzi un diferent al l’obert o el restringit, classificació que s’exigeix als participants, 
els criteris de solvència i els criteris que es tindran en compte per adjudicar el contracte, les 
condicions especials d’execució, el valor estimat, incloent els costos laborals si existeixen. 

3.- Informe del Secretari. 
4.- Certificat d’Intervenció d'existència de crèdit. 
 
SEGON.- Que una vegada determinat quin és l’òrgan competent per a aquesta contractació, en 
virtut del que disposa la Disposició Addicional Segona de la LCSP, se li sotmeti a ratificació el 
present acord d’inici d’expedient.” 
 
Altrament, aquest contracte també inclourà  el servei de menjador de les activitats d’estiu 
organitzades per l’Ajuntament de Vacarisses. 
 
Aquest contracte té caràcter administratiu i es qualifica com a concessió de serveis ja que 
únicament es faciliten les dades relatives al nombre d’usuaris dels servei de menjadors 
escolars del curs anterior, a efectes informatius, sense que en cap cas estigui garantit el nivell 
de demanda i, per tant, assumint el concessionari el risc operacional en l’explotació del servei. 
Tanmateix perquè les contraprestacions econòmiques previstes en el contracte, amb una 
retribució fixada en funció de la utilització, les percebrà el concessionari directament dels 
usuaris, mitjançant tarifes, a excepció del pagament de menús d’usuaris beneficiaris de 
subvencions i del servei prestat per les vetlladores, dels qual se’n farà càrrec directament 
l’Ajuntament. 
 
El procediment d’adjudicació del contracte és el restringit, tal i com determina l’article 131.2. de 
la LCSP, atès que és un contracte de concessió de serveis especials de l’Annex IV de la 
precitada Llei. 
 
Vist que conforme l’article 285.2 de la LCSP ha estat elaborat l’estudi de viabilitat, el qual s’ha 
d’aprovar per l’òrgan competent i d’acord amb l’article 63.3.a) ha estat elaborada la memòria 
justificativa, que s’ha d’aprovar per l’òrgan competent, la qual conté l’informe d’insuficiència de 
mitjans, i es justifica adequadament els requeriments prescrits a l’article 116.4 de la LCSP. 
 
Als efectes del que disposa l’article 28 LCSP, la naturalesa i extensió de les necessitats que es 
pretenen cobrir, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les estan acreditats 
a l’expedient i inclouen el següent: 
 

- Subministrament, elaboració i distribució del menjar, sota criteris de sostenibilitat ambiental 
i social. 

- Programació, execució i avaluació del programa d’activitats educatives a l’escola Pau 
Casals i escola Font de l’Orpina durant l’horari intel·lectiu. 
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- Contractació de les vetlladores, que són aquelles monitores de suport als grups amb 
infants amb necessitats educatives especials. 

- Contractació de les monitores de reforç al servei de menjador de les escoles bressol. 
 
Atès que han estat redactats el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de 
prescripcions tècniques particulars, els contingut dels quals s’adequa als preceptes que en 
termes generals i els específics preveu la LCSP per a aquest tipus de contractes, i s’hauran de 
sotmetre a aprovació per l’òrgan competent. 
 
D’acord amb allò que disposa l’article 99.3 de la LCSP, es justifica la no divisió en lots del 
contracte, pel fet que l’objecte del contracte és una unitat funcional no fraccionable mitjançant lots, 
doncs tan sols l’Escola Font de l’Orpina disposa de les instal·lacions i autoritzacions necessàries 
per l’elaboració del menjar i el fet que el menjar s’elabori a un centre de proximitat dona qualitat al 
servei i garanteix una resposta immediata en l’adequació dels menús i la solució de possibles 
incidències. 
 
Segons el previst a la Disposició Addicional 36 de la LCSP s’utilitzarà com a mitjà de 
convocatòria de licitació un anunci d’informació prèvia que haurà de tenir el contingut establert 
a l’annex III.B.Secció 3, a publicar en el Diari Oficial de l’Unió Europea i en el perfil de 
contractant. Alhora l’article 161.2 de la LCSP preceptua que sens perjudici de l’establert a 
l’apartat 3 de l’article 135 respecte de l’obligació de publicar en primer lloc en el DOUE, en els 
procediments restringits la publicació de l’anunci de licitació en el perfil de contractant haurà de 
fer-se amb una antelació mínima de quinze dies comptats des de la publicació de l’anunci de 
licitació. 
 
Atès que el pressupost base màxim de licitació de la contractació, calculat per la durada de 
DOS ANYS (2 cursos escolars pel servei de menjadors dels centres docents, més 2 estius per 
a les activitats) de vigència inicial del contracte ,i amb caràcter orientatiu,  es fixa en la quantitat 
de  973.938,38 euros ( IVA inclòs) (nou-cents setanta-tres mil nou-cents trenta-vuit euros amb 
trenta-vuit cèntims) , amb el desglossament següent: 
 

 Pressupost licitació Import IVA Total import màxim IVA 
inclòs 

Curs 2020/2021 444.629,31 € 25.113,44 € 469.742,75 € 
Curs 2021/2022 444.629,31 € 25.113,44 € 469.742,75 € 
Activitats estiu 2021 15.660,40€ 1.566,04€ 17.226,44 € 
Activitats estiu 2022 15.660,40€ 1.566,04€ 17.226,44 € 
Total 920.579,42 €  53.358,96 € 973.938,38 € 

 
 
 
Conforme l’article 116.3 de la LCSP, a l’expedient s’ha incorporat l’informe favorable 
d’Intervenció, en relació a l’existència de crèdit, manifestant que atès que l’empresa contractista 
cobrarà directament dels usuaris de menjador el preu de menú establert a les escoles Pau 
Casals i Font de l’Orpina i el àpat i berenar a les escoles bressol, només es preveu que les 
despeses derivades d’aquesta contractació a càrrec de l’Ajuntament de Vacarisses es concretin 
en el pagament de menús d’usuaris beneficiaris de subvencions, per als quals hi ha 
consignació pressupostària per import de 19.800,00 euros, al grup de programa 231 concepte 
480 del Pressupost de la Corporació de l’exercici 2020,  i pel pagament dels serveis  les 
vetlladores i monitores de reforç a les escoles bressol, per a les quals hi ha consignació 
pressupostària per import de 18.537,08 euros,  al grup de programa 326 concepte 227 del 
Pressupost de la Corporació de l’exercici de 2020. Per a exercicis futurs, pròrrogues incloses, 
restarà condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en els corresponents exercicis. 
Així mateix, també aniran a càrrec d’aquest Ajuntament les despeses de l’energia elèctrica, 
calefacció i el subministrament d’aigua potable necessaris per al funcionament del servei 
generades als centres docents públics de Vacarisses. Pel que fa als exercicis 2021 i 2022, 
anualitats que comprèn la durada del contracte, caldrà acordar assumir el compromís de dotar 
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pressupostàriament crèdit adequat i suficient . La prevista concessió de pròrrogues es sotmeten, 
si s’atorguen, a la condició suspensiva de l’existència de crèdit pressupostari per finançar la 
despesa del contracte. 
 
El valor estimat del contracte a efectes d’allò que disposa l’article 101 de la LCSP, el qual és 
calculat en base a l’import net de la xifra de negoci, sense incloure l’Impost sobre el Valor Afegit,  
que s’estima que generarà l’empresa concessionària durant l’execució del contracte, és de 
2.301.448,55 euros, sense incloure l’Impost sobre el Valor Afegit, i amb el desglossament 
següent: 
 
 

CONCEPTES IMPORT 
Xifra de negoci estimat durada inicial del contracte (curs escolar 2020/2021, 
2021/2022, i activitats estiu 2021 i 2022) 

920.579,42 € 

1ª pròrroga (curs escolar 2022/2023 i activitats estiu 2023) 460.289,71 € 
2ª pròrroga (curs escolar 2023/2024 i activitats estiu 2024) 460.289,71 € 
3ª pròrroga (curs escolar 2024/2025 i activitats estiu 2025) 460.289,71 € 
Total 2.301.448,55 € 
 
L’article 20 de la LCSP preceptua que aquest contracte no està subjecte a regulació 
harmonitzada, en ser el valor estimar del contracte inferior a 5.350.000 euros. 
 
Vist l’informe de Secretaria , emès en data 12 de març de 2020, en compliment del que disposa 
l'article 275 del Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, aprovat mitjançant 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i el punt 8 de la Disposició addicional tercera de la LCSP, 
informant que s’ha  de sotmetre al règim jurídic  establert  per les normes generals que li són 
d’aplicació de la LCSP i específicament el que disposen els articles, 14, 15, 44 ,63, 116, 131, 
135, 145, 146, 160, 161, 162, 163, 164, 165,  284, 285 ,286, 287, 289, 290 ,291, 292, 293, 294, 
295 ,296 ,297, 326 I LA Disposició addicional trenta-sisena. 
 
Vist el RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la 
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19,  modificat pel RD 465/2020, de 17 de març 
i prorrogat pel RD 476/2020, de 27 de març, pel RD 487/2020, de 10 d’abril, i pel RD 492/2020, 
de 24 d’abril, amb una vigència fins el 9 de maig de 2020, i amb la incertesa de si esdevindrà 
una nova pròrroga, i que a les pròrrogues de l’estat d’alarma expressament s’indica que 
aquesta es sotmetrà a les mateixes condicions establertes al RD 463/2020. 
 
Vist que els apartats 1 i 4 de la Disposició addicional 3ª del RD 463/2020, diuen com segueix: 
 
“1.- Es suspenen els termes i s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments 
de les entitats dels sector públic. El còmput dels terminis s’emprendran en el moment en què 
perdi vigència el present real decret o, en el seu cas, les seves pròrrogues......”. 
4. Sense perjudici del que disposen els apartats anteriors, des de l'entrada en vigor d'aquest 
Reial decret, les entitats de sector públic poden acordar motivadament la continuació d'aquells 
procediments administratius que vinguin referits a situacions estretament vinculades als fets 
justificatius de l'estat d'alarma, o que siguin indispensables per a la protecció de l'interès 
general o per al funcionament bàsic dels serveis.” 

Atès que a la vista de l’expressada disposició, per tal de dissipar els dubtes jurídics pel què 
afecta als contractes, ha estat requerit informe de Secretaria ,  que contribueixi a aclarir la 
possibilitat de continuar amb la tramitació de l’expedient que és objecte en aquesta proposta. 
 
Atès que al respecte ha estat emès , en data d’avui, l’esmentat informe jurídic, segons el qual 
se’n desprèn succintament que: 
 
“Inicialment aquesta Disposició addicional 3ª del RD 463/2020, portava a interpretar que, 
malgrat poder continuar els procediments administratius vinculats a l’apartat 4 , l’acte 
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administratiu de notificació de l’acord d’adjudicació del contracte, es veia afectat per la 
suspensió de termini d’interposició de recurs, amb la represa a partir de l’aixecament de l’estat 
d’alarma. 
Que a posteriori, amb la Disposició addicional 8ª del RDL 11/2020, de 31 de març, pel qual 
s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al 
COVID-19, i el RDL 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per donar 
suport a l'economia i l'ocupació, el qual en la seva Disposició final 10ª  , va afegir un nou apartat 
3 a la Disposició addicional 8ª del RDL 11/2020, i les interpretacions que al respecte n’ha fet 
l'Advocacia de l'Estat  en informes del dia 16 de març i del dia 17 d'abril, així com de la Junta 
Consultiva de Contractació Pública de l'Estat, amb publicació del dia 23 de març i informe de 7 
de abril de 2020, es pot concloure que , resta definitivament clarificada la via per iniciar i 
continuar les licitacions, que es considerin indispensables per a la protecció de l’interès general 
i el funcionament bàsic dels serveis, sense que la suspensió de terminis els sigui d’aplicació. 
Per tant,  es pot concloure que els contractes que es decideixin continuar o es tramitin de nou 
han d’estar emparats per algun dels tres supòsits que permet l’apartat 4 de la Disposició 
addicional 3ª del RD 463/2020. Que  cal  interpretar l’apartat 4 del RD 463/2020 en el sentit 
més ampli i favorable possible a la menor suspensió d'expedients en tramitació i de nous 
contractes, fent una interpretació àmplia de la referència normativa a les situacions que siguin 
indispensables per a la protecció de l'interès general o per al funcionament bàsic dels serveis . I 
és per això que, el contracte la continuació de la tramitació del qual estima necessari realitzar a 
hores d'ara,  per estar destinat a la "protecció de l'interès general (en promoure concurrència) i 
per al funcionament bàsic dels serveis ", en sentit ampli exposat, i per garantir poder oferir el 
servei amb les previsions temporals que s’estableixen als plecs de clàusules administratives i 
tècniques particulars que l’han de regir, és el de CONCESSIÓ DE SERVEIS PER 
L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE MENJADORS ESCOLARS DELS CENTRES DOCENTS 
PÚBLICS DE VACARISSES I EL SERVEI DE MENJADOR DE LES ACTIVITATS D’ESTIU 
ORGANITZADES PER L’AJUNTAMENT DE VACARISSES.” 

Vist que en virtut del que disposa el punt 2 de la Disposició Addicional Segona de la LCSP, 
correspon al Ple les competències com a òrgan de contractació, atès que té caràcter  plurianual 
perquè la seva durada, eventuals pròrrogues incloses, és superior a 4 anys. 
 
 
Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones, reunida en sessió extraordinària el 
dia 7 de maig de 2020, va dictaminar, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Continuar la tramitació de l’expedient de contractació de la CONCESSIÓ DE 

SERVEIS PER L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE MENJADORS ESCOLARS 
DELS CENTRES DOCENTS PÚBLICS DE VACARISSES I EL SERVEI DE 
MENJADOR DE LES ACTIVITATS D’ESTIU ORGANITZADES PER 
L’AJUNTAMENT DE VACARISSES, atès que hi concorren les 
circumstàncies d’estar destinat a la protecció de l'interès general (en promoure 
concurrència) i per al funcionament bàsic dels serveis , conforme l’apartat 4 de 
la Disposició addicional 3ª del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara 
l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19. 

 
SEGON.-  Ratificar el Decret núm. 4/2020, de 4 de febrer, de la regidora d’Educació, pel 

qual es resol  iniciar l'expedient de contractació del SERVEI DE MENJADORS 
ESCOLARS DELS CENTRES DOCENTS PÚBLICS DE VACARISSES. 

 
TERCER.-  Aprovar l’estudi de viabilitat i la memòria justificativa. 
 
QUART.-  Aprovar l’expedient ordinari de contractació de la CONCESSIÓ DE SERVEIS 

PER L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE MENJADORS ESCOLARS DELS 
CENTRES DOCENTS PÚBLICS DE VACARISSES I EL SERVEI DE 
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MENJADOR DE LES ACTIVITATS D’ESTIU ORGANITZADES PER 
L’AJUNTAMENT DE VACARISSES,  i disposar l’obertura del procediment 
restringit, no subjecte a regulació harmonitzada,  amb convocatòria pública per 
a la seva adjudicació, essent el pressupost de licitació, amb caràcter estimatiu,  
de 973.938,38  euros (nou-cents setanta-tres mil nou-cents trenta-vuit euros 
amb trenta-vuit cèntims- (IVA inclòs), per la vigència inicial del contracte de dos 
cursos escolars, i valor estimat del contracte, calculat en base a l’import net de 
la xifra de negoci (IVA no inclòs) de 2.301.448,55  euros (dos milions tres-cents 
un mil quatre-cents quaranta-vuit euros amb cinquanta-cinc cèntims). 

 
CINQUÈ.-  Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de 

prescripcions tècniques particulars que han de regir la contractació, i disposar 
la seva exposició al públic, mitjançant anunci al tauler d’edictes de l’Ajuntament, 
a l’eTauler i al perfil del contractant de la pàgina Web de l’Ajuntament, amb 
expressió dels recursos que s’hi poden interposar. 

 
SISÈ.-    Aprovar la despesa plurianual, autoritzant la despesa per import de 19.800,00 

euros, a càrrec del grup de programa 231 concepte 480 , i per import de 
18.537,08 euros, a càrrec del grup de programa 326 concepte 227 del 
Pressupost de la Corporació de l’exercici de 2020,  i assumint els compromís 
d’incloure al Pressupost dels exercicis 2021 i 2022 , l’import i amb càrrec a la 
partida pressupostària segons el següent detall: 

 

Anualitat  Aplicació  
Import total (IVA 
inclòs) 

2021  Grup programa 231 concepte 480 49.500,00 

2021  Grup programa 326 concepte 227 63.569,16 

2022  Grup programa 231 concepte 480 29.700,00 

2022  Grup programa 326 concepte 227 35.763,53 
 
Sotmetent la concessió de pròrrogues, si s’atorguen, a la condició suspensiva de l’existència de 
crèdit pressupostari per finançar la despesa del contracte. 
 
SETÈ.-   Facultar la regidora d’Educació, per acordar l’enviament d’invitacions per 

participar a les empreses seleccionades per la Mesa de contractació,  per al 
nomenament dels membres suplents de la Mesa de Contractació, la liquidació 
del contracte, pel retorn o cancel·lació de la garantia definitiva,  així com 
l’aprovació de tots aquells actes administratius que es derivin d’aquesta 
contractació. 

 
VUITÈ.-  Disposar que es publiqui, com a mitjà de convocatòria de licitació, un anunci 

d’informació prèvia en el Diari Oficial de la Unió Europea i en el perfil de 
contractant i sens perjudici que publicació de l’anunci de licitació en el perfil de 
contractant haurà de fer-se amb una antelació mínima de quinze dies comptats 
des de la publicació de l’anunci de licitació. Tanmateix al perfil de contractant 
s’hi inseriran els arxius corresponents a la memòria justificativa del contracte, 
així com la informació prevista a l’article 63.3.a) i b) de la LCSP, l’acord d’inici 
de l’expedient de contractació i l’acord d’aprovació de l’expedient de 
contractació. 

 
 
Pren la paraula la Sra. Moral per donar els detalls més destacats de la proposta. 
 
Explica que la licitació es fa per una durada mínima de dos anys, prorrogable per 3 anys més, i 
que han inclòs també el servei de menjador dels casals d’estiu de les escoles de bressol, de les 
escoles de primària i els casalets de setembre. 
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Segueix dient que els preus màxims establerts per a les escoles de Primària pels usuaris 
permanents és de 6,20 € i 6,31 € per usuaris esporàdics, a les escoles bressol tant per usuaris 
esporàdics com permanents el preu serà de 3,85 € sense comptar amb el monitoratge, el preu 
del berenar de l’escola bressol seguirà sent 1 €, com fins ara, i l’àpat dels casals d’estiu i 
casalets serà de 5,24€. 
 
En relació a les prescripcions tècniques obligatòries que haurà de complir l’empresa que faci el 
servei, diu que son les següents: 
 
- Els cereals(arròs i pasta) i llegums (llenties, cigrons i mongetes) han de ser producte ecològic i 
s’han d’oferir mínim un cop per setmana cadascun. 
 
- Les fruites, verdures i hortalisses també han de ser 100% fresques i de temporada. 
 
- El pa ha de ser fresc i d’elaboració artesanal, queda prohibit oferir pa congelat o preelaborat. 
 
- Com a novetat demanen que a la proposta mensual de menú hi hagi 6 dies en que cap dels 
plats que es serveixi tinguin proteïna animal i a més també han limitat els fregits, gratinats i els 
fumats, a dues vegades al mes. 
 
- S’han prohibit els articles d’un sol ús, tals com els coberts, gots, ampolles, garrafes i tovallons 
de paper. Per tant, els usuaris hauran de portar tovallons de roba i serà l’empresa que gestioni 
el servei qui haurà de gestionar l’emmagatzematge dels tovallons. 
 
-Els eixugamans de cuina hauran de ser de cel·lulosa 100% reciclada i mida industrial, les 
bosses d’escombraries hauran de ser del color de la fracció de recollida i també es prohibeix 
l’ús de desinfectants agressius pel medi ambient, l’ús d’insecticides i serradures. 
 
Per altra banda, en relació als criteris d’adjudicació que l’empresa pot proposar i que suposen 
una millora pel servei son: 
 
- L’ús d’aliments amb certificació ecològica, apart dels que l’ajuntament ja obliga a la licitació. 
 
- L’ús de peix fresc. 
 
- La gestió de cobraments als usuaris a mes vençut. 
 
- L’ús d’aigua tractada mitjançant font d’osmosi i remineralitzada en cada àpat. 
 
- Equilibri nutricional i qualitat dels menús proposats, que s’han d’adequar a les recomanacions 
del Departament de Salut de la Generalitat en relació als menjadors escolars, 
 
- Es valorarà el projecte de les activitats educatives a les escoles sempre tenint en compte la 
seva metodologia i  programa d’activitats, que ha d’anar en relació amb el projecte educatiu de 
cada escola, no com fins ara que es feia un projecte per totes les escoles. 
 
- Es pot oferir l’aportació addicional d’una peça de fruita un cop a la setmana. 
 
- Una xocolatada per curs escolar per cadascun dels centres. 
 
- Aplicació d’un 4 % de descompte al preu del menú per segon, tercer i quart germà usuari fixe 
de les escoles de primària. 
 
 
Pren la paraula la Sra. Fuster qui diu que hi votaran a favor, entre altres motius perquè el plec 
té el mateix contingut que el que es va aprovar en l’anterior legislatura, segueix amb l’aposta 
pels productes ecològics i respecte a la sostenibilitat, apostes amb les que ells mateixos en el 
seu moment van insistir. Afegeix que els preus de cost també son els mateixos, també 
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contempla la previsió de pagaments a mes vençut, un tema molt sol·licitat per les famílies, però 
tot i demanar-ho a la comissió informativa, els ha quedat una mica coixa la informació relativa a  
l’osmosi, doncs els van dir que s’intentaria establir al centre. 
La Sra. Fuster vol remarcar que cal fer una previsió pel proper curs escolar, doncs el servei de 
menjador està vinculat al curs escolar i, donada la situació d’excepcionalitat que tenim 
actualment, s’estan fent plantejaments d’alternança de dies de presència de l’alumnat a l’escola, 
jornades continuades, permisos de conciliació de la vida familiar per pares i mares.... per tant, 
tot això podria revertir en l’ús del servei de menjador, i hauran d’estar informats i amb una 
capacitat de reacció en aquesta nova etapa. 
Per acabar, reitera la seva conformitat amb la moció però tenint en compte que hauran de ser 
capaços d’atendre a tot el que es pugui derivar a partir del proper curs escolar i fins que la 
situació no estigui resolta amb les vacunes que puguin solucionar tota aquesta problemàtica. 
 
 
Intervé la Sra. Miranda qui diu que el PSC hi votarà a favor, doncs estan d’acord amb totes les 
condicions del plec. 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que tenia varies preguntes a fer però la regidora ja les ha 
aclarit a la seva intervenció. Afegeix que estan d’acord amb el contracte i per tant hi votaran a 
favor. 
 
Intervé el Sr. Gibert qui diu que es tracta d’un plec molt complert, que tal com ha dit la Sra. 
Fuster ve de molts anys que des de la regidoria d’Educació s’ha anat elaborant. Afegeix que els 
canvis introduïts i els previstos per aquesta nova concessió els semblen correctes i adients. 
En relació als tovallons, demana que es porti bé, i més ara amb la crisi sanitària del Covid-19, 
doncs els tovallons de roba podrien acabar sent un factor de risc. Pregunta si hi havien pensat. 
Afegeix que s’hauria de veure amb quina periodicitat es canviaran els tovallons. 
Pel que fa a la resta de millores diu que les troben bé,per exemple incloure peix fresc està molt 
bé, el projecte eductiu particular per cada centre també pot ser molt positiu i ,evidentment ,que 
l’aigua sigui osmotitzada també. 
 
Comenta que és important el que ha dit la Sra. Fuster en relació al curs vinent, doncs el mateix 
conseller d’Educació ha dit que la previsió és que els alumnes de fins a 12 anys puguin assistir 
presencialment a les escoles, el que d’alguna manera els pot anar bé perquè els pot garantir el 
fet de que l’empresa que entri tingui un bon nombre d’usuaris, però el problema se’ls planteja 
amb el desdoblament de classes per espai insuficient a les escoles, el que pot comportar una 
contractació de més mestres. 
 
Per acabar diu que el propi menjador pot ser insuficient per acollir tots els nens dels diferents 
torns amb l’espai de seguretat recomanat. Per tant, esperen que tot funcioni bé, que el curs 
arrenqui amb tots els infants i que les mesures preses pel Departament puguin dur-se a terme 
per part d’ajuntaments i empreses, doncs l’empresa també haurà de prendre una sèrie de 
mesures que li suposaran despeses per protegir els seus treballadors i infants. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui diu que ,segons les ultimes informacions , Departament es planteja 
obrir al juny en funció de la fase de confinament en que estiguin. Per tant, això els permetria 
saber com serà al setembre, i amb els casals d’estiu entre mig, per saber quins espais seran 
millors si cal desdoblar. Afegeix que això no havia passat mai i, per tant, el Departament hi està 
treballant, però segurament es trobaran amb que hauran de preveure coses que potser 
s’aplicaran o no,  i que després s’hauran de rectificar, modificar.... 
Diu que des de l’ajuntament, com no pot ser d’una altra manera, treballaran al costat del 
Departament. 
 
Torna a intervenir la Sra. Moral qui en relació a l’osmosi diu que ho ha comentat amb la tècnica, 
però com que han estat acabant temes del casal d'última hora li ha estat impossible poder 
enviar-ho. Per , creu que en breu els hi farà arribar. 
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En relació als tovallons d’un sol ús, diu que també ho han parlat amb la tècnica, doncs quan es 
va enllestir el plec no tenien tota aquesta situació que tenen ara, que és excepcional, i per tant 
caldrà esperar al setembre per veure com funciona tot i saber si és viable o no, sobretot a nivell 
sanitari. 
 
Pel que fa al peix fresc explica que s’ha introduït perquè l’empresa actual, 7 i Tria, els ho van 
proposar durant aquest curs i, com que els nens ho han acceptat molt bé, creuen que és una 
bona millora. 
 
En relació al desdoblament de classes diu que, per exemple, a Font Orpina no creu que hi 
hagués problemes perquè el curs vinent només sisè tindrà dues línies, per tant tenen molts 
espais lliures. Però a Pau Casals l’espai és diferent i tenen dues línies, però tal com ha dit el 
senyor Alcalde treballaran al costat del Departament i aniran veient si al setembre és viable el 
que diuen ara de que els menors de 12 anys vagin tots a l’escola. 
 
Per acabar vol agrair a les tècniques D’educació i secretaria la feina feta, doncs ho han fet molt 
bé. 
 
Intervé el Sr. Boada qui pregunta si en el cas que el curs vinent s’hagués de suspendre el 
servei de menjador l’empresa concessionària els podria demanar danys i perjudicis. 
Per altra banda, diu que tot el peix s’ha de congelar pel tema de l’anisakiser i, per tant,  quan es 
parla de peix fresc no pot ser-ho. 
 
La Sra. Moral respon que encara que es fes jornada continuada el servei de menjador s’hauria 
de seguir oferint, doncs moltes famílies no podran recollir els nens a l’hora de dinar per un tema 
de conciliació familiar bàsicament. 
Pel que fa al peix diu que es cert que s’aconsella congelar-lo, però sobretot si el seu consum és 
cru, però si s’ha de coure no passa res. 
En relació a les responsabilitats demana al Sr. Secretari si pot respondre ell. 
 
Intervé el Sr. Secretari qui diu que per donar el servei han de contractar, no poden esperar-se, 
doncs podria començar el curs escolar i que no ho tinguessin. Explica que ara molts contractes 
que tenen de serveis i de concessió de serveis estan suspesos i, amb l’estat d’alarma, es va fer 
una regulació per part de l’Estat i la Generalitat de les indemnitzacions que suposaven la 
suspensió d’aquests contractes. Afegeix que es evident que ara han de veure-les venir, perquè 
no poden preveure tots els canvis que hi pot haver, com el número de comensals, però si 
realment s’anul·la el servei de menjadors escolars serà perquè tindrem un problema molt  greu. 
Per acabar diu que totes les escoles tenen un contracte signat i la majoria vigents, per tant es 
trobaran en la mateixa situació que ells. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

 V x V PSC U.I.PV. MOVEM Cs ERC 

A FAVOR x x x x x x 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS       

  
 
Essent les dinou  hores i trenta vuit minuts el senyor alcalde - president dóna per finalitzada la 
sessió de la qual estenc la present acta que signo en companyia seva 
 
 EL PRESIDENT,     EL SECRETARI, 
 
 
        Antoni Masana i Ubach                                                     Joan Amengual i Tomé 


