
 Títol 

 Elaborat per 

 Data de creació 

 Control de versions Data

Versió 

 Estat formal Òrgan d’aprovació 

Data d’aprovació

 

S��������� General

0��0���0��

0	�0
��0��

v�

J��� de Govern Local

A��a de la Junta de Govern Local

������ del 4 d'abril del 2022



 
Ajuntament de Mataró 

La Riera, 48 
www.mataro.cat 

 
 

 Acta de la Junta de Govern Local de 4-04-2022 

 

  1 

 

 

ACTA NÚM.  7  SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 4-04-

2022. 

 

A la ciutat de Mataró, el quatre d’abril de dos mil vint-i-dos, a les tretze hores del migdia, es 

reuneix en la Sala dels Lleons d’aquest Ajuntament a l’objecte de celebrar sessió 

corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del senyor DAVID BOTE PAZ, 

Alcalde - president 

Hi concorren: 

En David Bote Paz     Alcalde 

Juan Carlos Jerez Antequera    1r. Tinent d’Alcalde 

Sergio Morales Diaz     2n. Tinent d’Alcalde 

Núria Moreno Romero    4a. Tinenta d’Alcalde 

Miquel Angel Vadell Torres    5è. Tinent d’Alcalde 

M. Luisa Merchán Cienfuegos   6a. Tinenta d’Alcalde 

Elizabet Ruíz Moreno     7a. Tinenta d’Alcalde 

Excusen la seva assistència: 

Laura Seijo Elvira     3a. Tinenta d’Alcalde 

Anna Villarreal Pascual    8a. Tinenta d’Alcalde 

 

Assistits de la Secretària General accidental senyora M. Lluïsa Guañabens Casarramona, que 
certifica.. 

 

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit. 

 

L’ordre dia de la sessió actual és el següent: 
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1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 21 d’abril de 2022. 

2. DESPATX OFICIAL 

 

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA 

 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

-Servei de Compres i Contractacions- 

3. Adjudicació del procediment de contractació del Projecte executiu de reforma i millora del 
 Poliesportiu Eusebi Millan – LOT 1 – EXTRACCIÓ DE LA COBERTA DE FIBROCIMENT. 

 

-Servei Gestió Econòmica- 

4. Aprovar les factures del servei d'atenció domiciliària (SAD) del mes de febrer 2022 dels 
 proveïdors: Gesex Atenció Domiciliària SL, Accent Social SL i Asociación Bienestar y 
 Desarrollo per un import total de 363.202,81 euros. 

 

CIM DE QUALITAT URBANA: SOSTENIBILITAT I ESPAIS PÚBLICS 

-Servei d’Espais Públics- 

5.  Aprovació definitiva del Projecte «Actuacions de manteniment i millora de la via pública. Any 

 2022». 

 

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT 

DEL TERRITORI. 

 

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ 

-Servei d’ Urbanisme I Patrimoni- 

6.  Aprovació inicial del Pla especial PE-60 Ampliació per ús d’equipament sanitari assistencial 

 Eas, Carretera de Cirera, 320. 
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CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA 

-Benestar Social- 

7. Comunicar a Creu Roja l’obligació de la continuació de la prestació del Servei d’atenció 

 social i menjador del Centre d’acollida 

 

PRECS I PREGUNTES 

I’Il·lm. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l’Ordre del 

Dia: 

 

1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 21-3-2021 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

2. En el torn de DEPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte. 

 

 

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA 

 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

-Servei de Compres i Contractacions- 

3. ADJUDICACIÓ DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE 

REFORMA I MILLORA DEL POLIESPORTIU EUSEBI MILLAN – LOT 1 – EXTRACCIÓ DE LA 

COBERTA DE FIBROCIMENT. 

Anna Villarreal Pascual, Regidora delegada d’Administració, Bon Govern i Transparència, presenta 
la proposta següent: 

«Relació de fets 

1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 27 de desembre de 2021es va convocar la 
licitació de la contractació de les obres del Projecte executiu de reforma i millora del Poliesportiu 
Eusebi Millan (3 lots). 
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2. Un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes han presentat oferta les següents empreses, 

pel LOT 1, EXTRACCIÓ DE LA COBERTA DE FIBROCIMENT: 

 NORREY 86 SL 

 REHABILITACIONES SOLUR SL 

 DELTAPUNT 3000 SA 

 ASBESTHO’S GESTIÓN DESAMIANTADOS SL 

3. En data 10 de febrer de 2022 a les 12:00 hores es reuneix la Mesa de contractació per 

l’obertura dels sobres A i B, del LOT 1. La documentació es remet al servei tècnic per l’elaboració 

de l’informe tècnic. 

4. En data 24 de febrer de 2022 al cap del Servei d’Equipaments Municipals emet informe en el 

que revisada la documentació proposa la següent puntuació respecte dels criteris de judici de 

valor: 

 

EMPRESA ESTUDI ACTUAL 

DE L’INDRET (0-

15 PUNTS) 

MEMORIA 

DESCRIPTIVA 

PROCÉS (0-10 

PUNTS) 

TOTAL 

PUNTUACIO 

DELTA PUNT 3000 

SA 

15 8 23 

NORREY 86 SL 0 0 0 

ASBESTHO’S 

GESTIÓN 

DESAMIANTADOS 

SL 

0 1,5 1,5 

REHABILITACIONES 

SOLUR SL 

9 6,5 15,5 

 

S’adjunta còpia de l’informe. 

5. En data 24 de febrer de 2022 a les 12:44 hores es reuneix la Mesa de contractació, que un cop 

llegit i analitzat l’informe tècnic de valoració dels criteris de judici de valor l’accepta i es publica al 

perfil del contractant. Seguidament es procedeix a l’obertura del sobre C, documentació avaluable 

mitjançant l’aplicació de fórmules. 

6. Un cop revisada la documentació aportada al sobre C, la cap del Servei d’Equipaments i la cap 

de Secció d’Edificis Educatius i Esportius realitzen un quadre amb la següent puntuació: 
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EMPRESA OFERTA 

ECONÒMICA (0-

75 PUNTS) 

TOTAL 

PUNTUACIO 

DELTA PUNT 3000 

SA 

67,79 67,79 

NORREY 86 SL 75 75 

ASBESTHO’S 

GESTIÓN 

DESAMIANTADOS 

SL 

71,40 71,40 

REHABILITACIONES 

SOLUR SL 

69,04 69,04 

 

Sumades les puntuacions del sobre B i sobre C, queden ordenades de la següent manera: 

 

EMPRESA PUNTUACIÓ 

SOBRE B 

PUNTUACIÓ 

SOBRE C 

TOTAL 

PUNTUACIÓ 

DELTA PUNT 3000 

SA 

23 67,79 90,79 

REHABILITACIONES 

SOLUR SL 

15,5 69,04 84,54 

NORREY 86 SL 0 75 75 

ASBESTHO’S 

GESTIÓN 

DESAMIANTADOS 

SL 

1,5 71,40 72,90 

 

7. La Mesa de contractació proposa l’adjudicació del LOT 1 a l’empresa DELTAPUNT 3000 SA. 

8. Requerida la documentació per l’adjudicació, l’empresa la presenta correctament dins del 

termini establert. 

9. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present 

contractació a la partida del pressupost municipal aprovat per la present anualitat 2022. 
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D’acord amb el que disposen els articles 146 i 156 a 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic. 

Fonaments de dret 

1. Aquest contracte correspon als anomenats de subministrament, d’acord amb el que disposa 

l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). 

2. Del contingut de la documentació remesa es desprèn la utilitat o interès públic de la 

contractació, d’acord amb el previst l’article 116 de la LCSP. 

3. De conformitat amb el que disposa els articles 156, 145 i concordants de la LCSP, la forma de 

contractació serà el procediment obert subjecte a regulació harmonitzada. 

4. És òrgan competent per a la present contractació la Junta de Govern Local, d’acord amb el 

Decret d'Alcaldia núm. 4975/2019, de 19 de juny, de creació, composició i competències de la 

Junta de Govern Local. 

D’acord amb la proposta de la Regidora delegada d’Administració, Bon Govern, i Transparència, la 

Junta de Govern Local aprova l’adopció dels següents ACORDS 

PRIMER. Adjudicar la contractació de obres del Projecte executiu de reforma i millora del 
Poliesportiu Eusebi Millan, a l’empresa DELTAPUNT 3000 SA, per un import de 22.712,39€ sense 
IVA, d’acord amb l’oferta presentada i amb estricta subjecció a la resta de condicions contingudes 
en la seva proposició. 

SEGON. Disposar la despesa per import de 27.481,99€ IVA inclòs, a favor de l`empresa 

DELTAPUNT 3000 SA, amb el següent desglossament: 

 Document comptable AD núm. 19677, per import 27.481,99€ 

TERCER. Per a l’efectivitat de l’anterior acord, aprovar els documents comptables inversos: 

 Document comptable A/ núm. 24740, per import de 27.481,99€. 

QUART. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del contractant”. 

 

 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 
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-Servei Gestió Econòmica- 

4. APROVAR LES FACTURES DEL SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD) DEL MES DE 

FEBRER 2022 DELS PROVEÏDORS: GESEX ATENCIÓ DOMICILIÀRIA SL, ACCENT SOCIAL 

SL I ASOCIACIÓN BIENESTAR Y DESARROLLO PER UN IMPORT TOTAL DE 363.202,81 

EUROS. 

Anna Villarreal Pascual, Regidora delegada d’Administració, Bon Govern i Transparència, presenta 
la proposta següent: 

“Relació de fets 

Vistes les factures de Benestar Social dels serveis relatius al contracte de servei a domicili de 
suport a la llar i atenció a la persona -Servei d’Atenció Domiciliària dependència i Servei d’Atenció 
Domiciliària social, del període de febrer 2022, que presten les empreses Asociación Bienestar y 
Desarrollo (ABD), Gesex Atenció Domiciliària S.L. (Gesex) i Accent Social S.L. a l’Ajuntament de 
Mataró, s’exposa el següent: 

Primer.- Per acord del Ple de data 6 d'abril de 2017 es va adjudicar la contractació del servei, a 
favor dels contractistes indicats, per un import l’import global de 6.094.040,04 euros, IVA inclòs. El 
contracte establia una durada de dos anys a comptar des del 5 de maig de 2017, prorrogable dos 
anys més. 

Finalitzat aquest contracte durant l’any 2021, s’ha seguit prestant aquest servei per part de les 
esmentades empreses. Consultada la comptabilitat, consten despeses a nom d’aquests 
contractistes i d’aquest mateix objecte realitzades mitjançant document ADO, per l’import total de 
3.691.682,07 euros. 

Considerant que en aquest contracte s’ha superat el topall acumulat del límit de despesa que les 
Bases d’Execució del Pressupost autoritzen al Regidor Delegat d’Administració, Bon Govern i 
Mobilitat (import 250.000,00€), es proposa l’aprovació de les factures corresponents al mes de 
gener de l’exercici 2022 a la Junta de Govern, d’acord amb el detall següent: 

 

 

En relació a aquest servei, en el Ple del mes de març, es van adjudicar els lots 2 i 3 quedant desert 
el lot 1 que properament es tornarà a licitar. 
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Segon.- Vistos els informes del servei gestor i l’informe de la Intervenció de fons (número 27/2022, 
de data 24 de març de 2022) . 

Fonaments de dret 

 El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 

 Les bases d’execució del pressupost 2022. 

 La Llei de contractes del sector públic 9/2017, de 8 de novembre. 

 El RD 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les 
entitats del Sector Públic Local. 

 Vista la documentació que s’acompanya a l’expedient. 

 En tant que en aquest contracte s’ha superat el topall del límit de despesa que les Bases 
d’Execució del Pressupost autoritzen al Regidor Delegat d’Adminstració, Bon Govern i 
Mobiliat, per sobre del qual la competència correspon a la Junta de Govern (Art. 19.3.A.2):  

 

Art. 19.3.A.2 (Bases d’Execució del Pressupost de 2022): Són competències del la Junta de 
Govern:  

Autoritzar les despeses dels contractes inclosos a l’àmbit d’aplicació de la Llei de contractes 
del sector públic, a partir d’1.000.000 d’euros dels valors estimats pels contractes d’obres i, 
de 250.000 euros de valor estimat del contracte per a la resta de contractes... 

 

D’acord amb la proposta de la Regidora delegada d’Administració, Bon Govern, i Transparència, la 

Junta de Govern Local aprova l’adopció dels següents ACORDS::  

Primer.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació, de les següents 
operacions comptables:  

 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 
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CIM DE QUALITAT URBANA: SOSTENIBILITAT I ESPAIS PÚBLICS 

-Servei d’Espais Públics- 

5. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE «ACTUACIONS DE MANTENIMENT I MILLORA 

DE LA VIA PÚBLICA. ANY 2022». 

Elizabet Ruíz Moreno, Regidora de Gestió Espai Públic i Equipaments Municipals i Gen Gran 

Activa, presenta la proposta següent:  

«Relació de fets  

La Junta de Govern de l’Ajuntament en sessió de data 10 de gener de 2022 acordà aprovar 
inicialment el Projecte executiu de les actuacions de manteniment i millora de la via pública. Any 
2022 i es va sotmetre a informació pública mitjançant la publicació d’anunci al Butlletí Oficial de la 
Província (BOPB de data 1/02/2022), i en el tauler d’anuncis municipal, amb la finalitat de garantir 
els principis de publicitat i participació ciutadana normativament establerts.  

Les obres d’aquest projecte consisteixen en la realització d’una sèrie d’actuacions de pavimentació 
a diferents carrers de la ciutat, així com la realització de diferents elements per a la reducció de la 
velocitat i la construcció de passos elevats de vianants per millorar l’accessibilitat.  

El termini d’execució de l’obra és de vuit mesos per a la totalitat de les obres i el seu pressupost 
d’execució és de 1.904.191,24 €, més 399.880,16 € que corresponen al 21% d’IVA, amb un total de 
2.304.071,40 € IVA inclòs. 

S’han presentat dos escrits d’al·legacions per part de FJ SC (amb registres d’entrada: E-08121-
2022-010550 i RE-08121-2022-010557) a l’aprovació inicial del Projecte executiu de les actuacions 
de manteniment i millora de la via pública. Any 2022.  

En data 17 de març de 2021 el Cap de la Secció d'Infraestructures d'Espais Públics ha emès el seu 
informe proposant l’estimació parcial de les al·legacions presentades per part de FJ SC. 

Es procedeix a l’anàlisi de les al·legacions presentades en el període d’informació pública: 

Al·legació presentada per FJ SC (amb registre d’entrada E-08121-2022-010550): 

Es sol·licita: “La Associació de Veïns de Cerdanyola sol·licita incluir en esta actuación: 1) La 
reurbanitzación de la acera del lado Parc, sustituyendo todos los adoquines allí existentes por un 
pavimento más accesible”. 2)La ampliación del tramo de acera que discurre detrás del escenario 
del Parc de Cerdanyola. 3)La reurbanización de la acera de la esquina de la Avenida Gatassa con 
el Paseo Ramon Berenguer III, (lado Este-montaña), para dejarla tal y como está la acera situada 
enfrente, en el lado Este-mar. 

Es proposa estimar les al·legacions presentades. 

Al·legació presentada pel Sr. FJ SC (amb registre d’entrada E-08121-2022-010557): 

Es sol·licita: ““La Associació de Veïns de Cerdanyola hace las siguientes ALEGACIONES: 
1)Treballs de reurbanització dels carrers. Añadir: Carrer dels Montcada y Carrer de la Mare de Déu 
del Corredor.  
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2) Treballs d’execució dels passos elevats. Añadir: Carrer del Germà Doroteo, a ambos lados de la 
Plaça de Dosrius.”. 

Es proposa desestimar l’al·legació relativa a la reurbanització dels carrers Montcada i de la Mare 
de Déu del Corredor, per quant es tracta d’actuacions fora de l’àmbit del Projecte. 

Es proposa estimar l’al·legació relativa als passos elevats al carrer Germà Doroteo. 

Vist tot quant ha estat expressat, cal concloure que el Projecte ha estat sotmès a la tramitació 
prevista a l’efecte per l’art. 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

Fonaments de dret  

Article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, que preveu que l’aprovació dels projectes d’obres s’ha 
d’ajustar a un procediment d’aprovació inicial del projecte, informació pública per un període de 
trenta dies com a mínim, durant el qual es poden formular reclamacions i al·legacions, i l’aprovació 
definitiva del projecte. 

Article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 

D’acord amb la proposta de la Regidora delegada d’Espais Públics, Equipaments Municipals i Gent 
Gran Activa, la Junta de Govern Local aprova l’adopció del següent ACORD::  

PRIMER.- Estimar parcialment en els termes recollits a la part expositiva, les al·legacions 
presentades al Projecte executiu de les actuacions de manteniment i millora de la via pública. Any 
2022, per part de FJ SC. 

SEGON.- Aprovar definitivament el Projecte executiu de les actuacions de manteniment i millora de 
la via pública. Any 2022, i el seu estudi de seguretat i salut, segons el document aprovat 
inicialment, amb un pressupost de 1.904.191,24 €, més 399.880,16 € que corresponen al 21% 
d’IVA, amb un total de 2.304.071,40 € IVA inclòs. 

TERCER.- Notificar el present acord a les persones interessades. 

QUART.- Publicar l’acord d’aprovació definitiva del Projecte executiu de les actuacions de 
manteniment i millora de la via pública. Any 2022, al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis de la corporació». 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 
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CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL 

TERRITORI. 

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ 

-Servei d’ Urbanisme I Patrimoni- 

6. APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL PE-60 AMPLIACIÓ PER ÚS D’EQUIPAMENT 

SANITARI ASSISTENCIAL EAS, CARRETERA DE CIRERA, 320. 

La Senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada d’ Urbanisme i Promoció de la Ciutat i 

Comerç, presenta la proposta següent 

“El Departament de Dret Socials de la Generalitat de Catalunya, el 20 de desembre de 2021, va 

sol·licitar la cessió de domini d’un solar ofert per l’Ajuntament, per tal de destinar-lo a centre 

d’atenció integral a nens que pateixen abusos sexuals, Barnahus, situat a la ctra. de Cirera 243, 

que no s’ha pogut tramitar per estar pendent de formalitzar la titularitat municipal.  

L’Ajuntament de Mataró desprès de buscar el solar escaient, ha ofert el de la ctra. de Cirera, 320, 
qualificat d’equipament a l’àmbit del Pla Parcial Can Serra. 

El 3 de març de 2022, el Departament de Drets Socials dóna la conformitat al solar ofert que 
compleix els requisits dimensionals, urbanístics, de comunicació i ambientals adequats per la 
instal·lació de la Unitat Integrada. 

Per poder edificar en aquest solar, es requereix de la tramitació d’un Pla Especial de concreció 
d’usos redactat i tramitat per l’Ajuntament, sota els paràmetres establerts pel Pla Parcial de 
desenvolupament del sector i les indicacions del Departament de Drets Socials per adaptar-se a les 
necessitats del Barnahus. Aquest tràmit es pot fer paral·lelament a la resta de tràmits previs a 
l’execució de les obres, una vegada formalitzat el compromís de cessió del solar. 

El pla especial redactat pel servei tècnic municipal, proposa la regulació següent: 

 Assignar com a usos dominants el sanitari i l’assistencial (Esa) i mantenir els usos ja 
permesos en el planejament vigent com a compatibles l’administratiu, l’esportiu, l’educatiu i 
el sociocultural. 

 Establir les condicions d’ordenació i edificació, següents: 

Tipologia edificatòria aïllada 

Edificabilitat màxima 1m2st/m2sòl 

Paràmetres edificatoris: 
 

Alçada màxima  PB+1 (7’30 m) 

Separació a límits 

5 m orientatius a carrer, amb tolerància per a poder resoldre els 

desnivells entre les rasants del carrer i la parcel·la. 

10 m com a mínim a sistema hidrològic. 

Ocupació màxima 50%, dins la posició del gàlib grafiat en la ordenació detallada 
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 Cuidar especialment la integració de l’edifici amb l’entorn. 

Vist l’informe jurídic; els articles 274 a 280 de les Normes urbanístiques del Pla general; els articles 

67 i 85 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i els 

articles 52 i 53 del Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, proposo a la Junta 

de Govern Local en virtut de les competències que té delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 

19 de juny de 2019, si s’escau, l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Aprovar inicialment el Pla especial PE-60 ampliació per ús d’equipament sanitari 

assistencial Eas, carretera de Cirera, 320, per tal que el Departament de Drets Socials de la 

Generalitat de Catalunya pugui edificar el solar i destinar l’equipament a centre d’atenció integral a 

nens que pateixen abusos sexuals, Barnahus.  

Segon.- Obrir un període d’informació pública d’un mes prèvia publicació d’edictes en el Butlletí 
Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació a Catalunya,al tauler d’edictes electrònic 
i a l’espai web municipal. 

 

Tercer.- Sol·licitar els informes preceptius als organismes afectat per raó de la seva competència 
sectorial.  

 

Quart.- Notificar els presents acords a les persones interessades als efectes escaients». 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA 

 

-Benestar Social- 

7. COMUNICAR A CREU ROJA L’OBLIGACIÓ DE LA CONTINUACIÓ DE LA PRESTACIÓ 

DEL SERVEI D’ATENCIÓ SOCIAL I MENJADOR DEL CENTRE D’ACOLLIDA 

La senyora Laura Seijó Elvira, Regidora delegada de Benestar Social i Promoció de la Salut, 

Òrgans i Processos Participatius, presenta la següent proposta: 
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« Antecedents 

1. La Junta de Govern Local, en sessió de data 27 de març de 2017, va acordar adjudicar la 

contractació del servei d’atenció social i menjador del Centre d’Acollida municipal a favor de la 

Creu Roja Espanyola per import de 654.471’03.-EUR., exempt d’IVA. 

2. Per decret núm. 2220 del regidor delegat de serveis centrals, seguretat i bon govern es va 

acordar la pròrroga del contracte per un termini de dos anys, fins el 30 d’abril de 2021. 

3. El servei d’atenció social i menjador del Centre d’Acollida té per objecte la prestació del servei 

d’acolliment residencial d’urgència i del servei de residència temporal per persones adultes en 

situació d’exclusió social, així com el servei de menjador del Centre. Així mateix, l’empresa 

adjudicatària en situacions excepcionals d’emergència i a requeriment de l’Ajuntament, ha 

d’organitzar els dispositius en quant a allotjament i manutenció necessaris per atendre amb 

eficàcia la situació d'emergència que es produeixi. 

4. El decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la cartera de serveis socials 2010-2011, 
declara el servei d’acolliment residencial d’urgència i del servei de residència temporal per 
persones adultes com a serveis bàsics, i qualifica ambdues prestacions com a garantides, el que 
implica un dret subjectiu de les persones a obtenir aquest recurs i per tant i en paral•lel l’obligació 
d’aquesta administració de prestar aquests serveis. Atès l’evident l’interès públic en la prestació 
d’aquests serveis la seva continuïtat esdevé obligada fins disposar de nou adjudicatari de la nova 
contractació administrativa que es tramiti. 

 
5. A l’actualitat el Servei de Benestar Social està tramitant un nou plec per a l’adjudicació del 
servei d’atenció social i menjador del Centre d’Acollida municipal. 

 

6. Cal dir que Creu Roja ha continuat prestant el servei de forma satisfactòria fins a l’actualitat pel 

que es vol agrair la col•laboració mostrada per l’entitat. 

 

7. A la vista de l’informe de la Cap del Servei de Benestar Social i de l’informe jurídic. 

 

2. Fonaments jurídics 

1.- Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la cartera de serveis socials 2010-2011. 

2.- Art. 24.4 de la llei 12/2007, de 11 de octubre, de Serveis Socials. 

 

D’acord amb la proposta de la Regidora delegada de Benestar Social i Promoció de la Salut La 

Junta de Govern Local aprova l’adopció dels següents ACORDS: : 

Primer: Comunicar a Creu Roja l’obligació de la continuació de la prestació del servei d’atenció 

social i menjador del Centre d’Acollida fins a l’adjudicació del contracte administratiu que reguli 

aquest servei, degut a raons d’interès públic, amb el compromís d’iniciar la licitació del nou 

contracte administratiu per a l’adjudicació del servei l’abans possible. La prestació haurà de 
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realitzar-se en els mateixos termes i condicions a les adjudicades a la Creu Roja Espanyola per 

acord de la Junta de Govern Local de 27/03/2017.  

 

Segon: Notificar el present acord a la Creu Roja Espanyola». 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les tretze hores i 15 minuts de la tarda, el senyor 

President aixecà la sessió, de la qual com a secretària estenc la present acta. 

 

 

 

L’Alcalde,   La Secretària General acctal. 

David Bote Paz  M. Lluïsa Guañabens Casarramona 

 

 

 

 

 

 

 


