
 

 

 
 

 
EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA 

DE GOVERN LOCAL DEL DIA 28 DE SETEMRBE DE 2022  
 

 
Avís: Els extractes dels acords adoptats han estat retocats i se li han tret totes les dades de 
caràcter personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció de 
dades. En el cas dels acords adoptats per delegació del Ple aquests es publiquen íntegrament 
en compliment de la sentència del Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de setembre. 
 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.: JGL2022/21 
Caràcter: extraordinària 
Data:  28 de setembre de 2022 
Inici: 09:20 
Fi: 09:22  
Lloc: Despatx d’Alcaldia  
 
Assistents titulars: 
 
President:   Raül Garcia Ramírez  JXCAT-JUNTS 
 
Regidors/es:   Magalí Miracle Rigalós  ERC-AM 

Anaïs Medina Terradas  JXCAT-JUNTS 
Ernest Vilà Pladevall JXCAT-JUNTS (s’incorpora a 

les 09:21 h) 
Josep Mª Orra Pié ERC-AM  
M. Àngels Bordetas Delgado  JXCAT-JUNTS (s’incorpora a 

les 09:21 h) 
     
Secretari:   Sergi Ribas Beltrán  
 
Ordre del dia: 
 
Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació plenària (part pública). 
 
1. Aprovació, si escau, de l’adjudicació de la contractació de la concessió del servei de Bar 

Restaurant del camp municipal d’esports “11 de setembre” de Sant Celoni.  
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
El President obre la sessió. 

 
1. APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL 
SERVEI DE BAR RESTAURANT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS "11 DE SETEMBRE"  
DE SANT CELONI. 
 
Mitjançant Acord de Ple de 21 de gener de 2022  es va Delegar en la Junta de Govern Local 
l’adopció de tots els acords que s’hagin d’adoptar en el present procediment, ja siguin actes de 
tràmit o no, inclosa l’adjudicació del contracte així com l’aprovació dels preus màxims que, a 
proposta de la concessionària, hauran d’abonar els usuaris pels serveis que es prestin. 
 



 

 

Pel mateix acord es va aprovar l’expedient per a la contractació de la concessió del servei de bar 
restaurant del camp municipal d’esports “11 de setembre” de Sant Celoni, mitjançant procediment 
restringit. 
 
L’expedient conté el Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i el Plec de 
prescripcions tècniques (PPT) que han de regular la contractació. 
 
Tal com s’estableix a la clàusula 12 del PCAP i d’acord amb el que estableix la LCSP per a la 
tramitació dels procediments restringits, el procediment de contractació consta de dues fases. A 
la primera fase, aquells que vulguin optar a l’adjudicació del contracte hauran d’acreditar la 
solvència suficient. En cas de presentar-se més de 10 aspirants, la Mesa de contractació haurà 
de seleccionar-ne 10 d’acord amb el que s’estableix a la clàusula 13 del PCAP.  
 
La licitació s’ha anunciat al Diari oficial de la Unió Europea i al perfil del contractant, i en el termini 
reglamentari s’han rebut cinc sol·licituds de participació mitjançant l’eina “Presentació telemàtica 
d’ofertes”. 
 
Les empreses i particulars que van sol·licitar participar en aquest procediment van estar les 
següents: 
 

- SR. X, NIF XXX048XXK 
- MENJAT UN CREP SL, CIF B01876929 
- SRA. X, NIF XXX952XXC 
- SR. X, NIF XXX735XXT 
- GRUPO LOZA RESTAURACIÓN, S.L, CIF B66920778 

 
Obertes les respectives  sol·licituds de participació dels cinc sol·licitants esmentats  la Mesa va 
detectar diverses omissions o defectes a totes les sol·licituds de participació. 
 
Totes les omissions i defectes van ser considerades com a esmenables per part de la Mesa de 
contractació i es va procedir a requerir als candidats per tal que presentessin les esmenes en 
temps i forma continguts al PCAP que regeix aquesta contractació.  
 
Transcorregut el termini per a la presentació d’esmenes, la Mesa procedeix a acarar les esmenes 
presentades amb el requeriment realitzar i les condicions de solvència, tant econòmica com 
professional, que exigia el Plec de clàusules administratives particulars. De resultes, es constata 
que la documentació presentada per l’empresa MENJAT UN CREP SL, CIF B01876929 ofereix 
presumpció de complir els requisits de solvència requerits però genera dubtes el fet que de que 
estiguin prou acreditats. Es determina considerar el candidat admès a la licitació si en el termini 
improrrogable de tres dies hàbils presenta la documentació que perfeccioni aquesta acreditació, 
fet que compleix en el termini assenyalat.  
 
Pel que fa a la resta de candidats, es considera que la documentació respectivament presentada 
esmena els defectes detectats per la Mesa de contractació. 
 
Per tant, de resultes d’aquesta primera fase del procediment de contractació, tots cinc candidats 
es van considerar admesos a la licitació i, en condició de licitadors seleccionats van ser convidats 
a participar a la segona fase d’aquest procediment de contractació en la forma prevista pel Plec 
de clàusules administratives particulars. 
 
En data 04.04.22 es notifica a tots els licitadors la invitació a presentar oferta en aquest 
procediment de contractació. En la mateixa notificació se’ls indica que disposen d’un termini de  
10 dies naturals per a presentar la seva oferta que haurà de complir amb els requisits i formes 
previstos a la clàusula 12 del Plec de clàusules administratives particulars que regeix aquest 
procediment de contractació. En cas de no presentar oferta en el termini referit, els licitadors es 
tindran per desistits de la licitació en curs.  
 



 

 

En data 22.04.22, exhaurit el termini de presentació d’ofertes, la Mesa va procedir a l’obertura 
del sobre 2 que constaven com a presentades mitjançant l’eina de Sobre Digital  que van resultar 
ser les següents: 
 
- MENJAT UN CREP SL, CIF B01876929 
- SRA. X, NIF XXX952XXC 
-           GRUPO LOZA RESTAURACIÓN, S.L, CIF B66920778 
 
Tal com es va fer constar a l’acta de la sessió de la Mesa de contractació, es va excloure de la 
licitació al Sr. X, NIF XXX048XXK, pels motius referits en l’acta esmentada. 
 
Pel que fa a les ofertes presentades per la resta de licitadors,  
 
-            MENJAT UN CREP SL, CIF B01876929 
- NATALIA APARICIO MARMOL, NIF XXX952XXC 
- GRUPO LOZA RESTAURACIÓN, S.L, CIF B66920778 
 
D’acord amb la clàusula 17.2 del PCAP, la Mesa va acordar donar trasllat de la documentació 
continguda en els respectius sobres 2 presentats per aquests licitadors als serveis competents 
perquè emetin informe en relació als criteris subjectes a un judici de valor d’adjudicació del 
contracte.  
 
En data 19.05.2022 la Mesa de contractació es va reunir per a prendre coneixement de la 
puntuació proposada per l’informe tècnic avaluador dels criteris sotmesos a judici de valor per a 
cadascuna de les ofertes presentades.  
 
En aquesta sessió la Mesa va acordar atorgar, tal com consta a l’acta respectiva, les següents 
puntuacions pel que fa als criteris d’adjudicació sotmesos a un judici de valor, de conformitat amb 
l’informe tècnic: 
  
1. Menjat un crep: 
 
A) Llista amb el detall de cadascun dels productes que s’oferiran en el servei, amb indicació 
de referències que permetin avaluar la seva qualitat. (Es valorarà la qualitat i la varietat de l’oferta) 
(fins a 7 punts) 
 
TOTAL PUNTUACIÓ 5,25 punts 
 
B) Pla de manteniment de maquinària i instal·lacions adscrits al servei. (Es valorarà la 
freqüència de les revisions preventives, el temps de resposta a possibles incidències i la inclusió 
del cost de la mà d’obra i peces de substitució) (fins a 7 punts) 
 
TOTAL PUNTUACIÓ 5,75 punts 
 
PUNTUACIÓ TOTAL – MENJAT UN CREP 11 PUNTS 
 
2. Grupo Loza Restauración: 
 
A) Llista amb el detall de cadascun dels productes que s’oferiran en el servei, amb indicació 
de referències que permetin avaluar la seva qualitat. (Es valorarà la qualitat i la varietat de l’oferta) 
(fins a 7 punts) 
 
TOTAL PUNTUACIÓ 3,75 punts 
 
B) Pla de manteniment de maquinària i instal·lacions adscrits al servei. (Es valorarà la 
freqüència de les revisions preventives, el temps de resposta a possibles incidències i la inclusió 
del cost de la mà d’obra i peces de substitució) (fins a 7 punts) 



 

 

 
TOTAL PUNTUACIÓ 2,5 punts 
 
PUNTUACIÓ TOTAL – GRUPO LOZA RESTAURACION 6,25 PUNTS 
 
3. Sra. X: 
 
A) Llista amb el detall de cadascun dels productes que s’oferiran en el servei, amb indicació 
de referències que permetin avaluar la seva qualitat. (Es valorarà la qualitat i la varietat de l’oferta) 
(fins a 7 punts) 
 
TOTAL PUNTUACIÓ 6,25 punts 
 
B) Pla de manteniment de maquinària i instal·lacions adscrits al servei. (Es valorarà la 
freqüència de les revisions preventives, el temps de resposta a possibles incidències i la inclusió 
del cost de la mà d’obra i peces de substitució) (fins a 7 punts) 
 
TOTAL PUNTUACIÓ 5,50 punts 
 
PUNTUACIÓ TOTAL – SRA: X  11,75 PUNTS 
 
A continuació, i un cop atorgades les puntuacions als criteris sotmesos a un judici de valor el 
secretari de la Mesa, per indicació de la presidenta, va procedir a  obrir el sobre 3 de les ofertes 
presentades pels respectius licitadors.  
 
Pel que fa a la valoració d’aquests criteris, la Mesa va acordar traslladar la documentació 
continguda en els respectius sobres número 3 als serveis competents perquè emetin informe en 
relació als criteris de valoració automàtica en exercici de la potestat que la clàusula 17.c) del 
PCAP confereix a la Mesa de contractació.  
 
En data 9.06.22 la Mesa de contractació, un cop emès l’informe tècnic esmentat, es va tornar a 
reunir i va assumir com a pròpies les puntuacions proposades per l’informe tècnic en referència 
als criteris avaluables automàticament. Les puntuacions atorgades van ser les següents: 
 

MENJAT UN CREP Puntuació 

Criteris avaluables directament, fins a 86 punts 

 
1 

Increment del cànon 
(Proporcionalment, 1 punt per cada trenta-quatre euros amb vint-i-
nou cèntims (34,29 €) mensuals d’increment per sobre del cànon 
mínim establert) 

 
20,41 

 
2 

Increment d’inversions a revertir en l’Ajuntament 
(Proporcionalment, 1 punt per cada dos mil quatre-cents seixanta-
vuit euros amb cinquanta-set cèntims (2.468,57 €) d’increment per 
sobre de la inversió obligatòria) 

1,42 

 
3 

Proposta d’horari del servei, a partir de, com a mínim, l’indicat en 
el plec de prescripcions tècniques. (0,4 punts per cada hora 
setmanal d’ampliació horària) 

 
4,40 

 
4 

Increment de llocs de treball que la licitadora preveu incorporar al 
servei (Per cada 358  hores anuals creades, que excedeixi de 
l’indicat  a  l’estudi econòmic, 1 punt) 

2,75 

5 Relació de llocs de treball per a col·lectius vulnerables  en la 
inserció laboral. (Per cada lloc de treball, a jornada complerta 3 
punts) Aquest apartat no és incompatible amb el criteri 4. 

0 



 

 

 
 
 

      GRUPO LOZA RESTAURACIÓN                           Puntuació 

Criteris avaluables directament, fins a 86 punts 

 
1 

Increment del cànon 
(Proporcionalment, 1 punt per cada trenta-quatre euros amb vint-
i-nou cèntims (34,29 €) mensuals d’increment per sobre del cànon 
mínim establert) 

 
20 

 
2 

Increment d’inversions a revertir en l’Ajuntament 
(Proporcionalment, 1 punt per cada dos mil quatre-cents seixanta-
vuit euros amb cinquanta-set cèntims (2.468,57 €) d’increment per 
sobre de la inversió obligatòria) 

 
20 

 
3 

Proposta d’horari del servei, a partir de, com a mínim, l’indicat 
en el plec de prescripcions tècniques. (0,4 punts per cada hora 
setmanal d’ampliació horària) 

 
3,40 

 
4 

Increment de llocs de treball que la licitadora preveu incorporar al 
servei (Per cada 358 hores anuals creades, que excedeixi de 
l’indicat  a  l’estudi econòmic, 1 punt) 

17 

5 Relació de llocs de treball per a col·lectius vulnerables en la 
inserció laboral. (Per cada lloc de treball, a jornada complerta 3 
punts) Aquest apartat no és incompatible amb el criteri 4. 

6 

Total conjunt criteris 66,40 punts 

 
 

SRA. X Puntuació 

Criteris avaluables directament, fins a 86 punts 

 
1 

Increment del cànon 
(Proporcionalment, 1 punt per cada trenta-quatre euros amb vint-
i-nou cèntims (34,29 €) mensuals d’increment per sobre del cànon 
mínim establert) 

 
28 

 
2 

Increment d’inversions a revertir en l’Ajuntament 
(Proporcionalment, 1 punt per cada dos mil quatre-cents seixanta-
vuit euros amb cinquanta-set cèntims (2.468,57 €) d’increment per 
sobre de la inversió obligatòria) 

 
2 

 
3 

Proposta d’horari del servei, a partir de, com a mínim, l’indicat 
en el plec de prescripcions tècniques. (0,4 punts per cada hora 
setmanal d’ampliació horària) 

 
5 

 
4 

Increment de llocs de treball que la licitadora preveu incorporar al 
servei (Per cada 358 hores anuals creades, que excedeixi de 
l’indicat  a  l’estudi econòmic, 1 punt) 

10,01 

5 Relació de llocs de treball per a col·lectius vulnerables  en la 
inserció laboral. (Per cada lloc de treball, a jornada complerta 3 
punts) Aquest apartat no és incompatible amb el criteri 4. 

0 

Total conjunt criteris 45,01 punts 

Total conjunt criteris 28,98 punts 



 

 

 
De resultes de les puntuacions anteriors, la Mesa de contractació va emetre el següent dictamen: 
 
“- Puntuar les ofertes presentades a la licitació de la Concessió del servei de bar restaurant 
del camp municipal d'esports "11 de setembre"  de Sant Celoni, d’acord amb els criteris de 
valoració que s’indiquen a la clàusula 14 del PCAP tal com s’indica: 
 

 

 

 
- Classificar les ofertes presentades en l’ordre següent: 
 
o En primer lloc l’oferta presentada per Grupo Loza 
o En segon lloc l’oferta presentada per Sra. X 
o En tercer lloc l’oferta presentada per Menjat un crep S.L 
 
-  Proposar a l’òrgan de contractació que adjudiqui la Concessió del servei de bar 
restaurant del camp municipal d'esports "11 de setembre"  de Sant Celoni a Grup Loza d’acord 
amb l’oferta presentada. 
 
- En cas que no s’acabés adjudicant i formalitzant el contracte de concessió de servei que 
és objecte d’aquest procediment de contractació a Grupo Loza per concorre qualsevol de les 
causes legalment previstes i es procedís a adjudicar el contracte a la oferta classificada en segon 
lloc, la presentada per la Sra. X, la Mesa de contractació acorda requerir a aquesta licitadora per 
tal que aclareixi quina és la proposta d’horari del servei que ha realitzat pel que fa al criteri 
avaluable automàticament número 3. Atès que, tot i que la incongruència detectada i posada de 
manifest per l’informe tècnic de valoració no afectava la puntuació i classificació de les ofertes, 
sí que podria tenir incidència en la prestació del servei en cas que, eventualment, aquesta 
licitadora resultés adjudicatària de la concessió del servei.”  
 
En data 30 de juny de 2022, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària va acceptar la proposta 
de la Mesa de contractació, adoptada en sessió de 09.06.2022 d’adjudicar a l’empresa Grupo 
Loza, amb CIF número B66920778 la Concessió del servei de bar restaurant del camp municipal 
d'esports "11 de setembre"  de Sant Celoni per un cànon mensual de 1.485.80 (IVA exclòs) i 
d’acord amb l’oferta presentada a la licitació. 

MENJAT UN CREP Puntuació 

1 Criteris sotmesos a un judici de valor 11 punts 

2 Criteris avaluables automàticament 28,98 punts 

Total conjunt criteris 39.98 punts 

GRUPO LOZA Puntuació 

1 Criteris sotmesos a un judici de valor 6,25 punts 

2 Criteris avaluables automàticament 66,40 punts 

Total conjunt criteris 72.65 punts 

SRA. X Puntuació 

1 Criteris sotmesos a un judici de valor 11,75 punts 

2 Criteris avaluables automàticament 45,01 punts 

Total conjunt criteris 56.76 punts 



 

 

 
En el mateix acord, l’òrgan de contractació va indicar als serveis de l’àmbit de Secretaria que 
requereixin a l’empresa Grupo Loza, amb CIF número B66920778 per a que en el termini de 10 
dies hàbils, a comptar des del següent en què s’hagi rebut el requeriment, presenti la 
documentació que s’indica a la clàusula 20 del Plec de clàusules administratives particulars 
regulador del contracte, amb l’advertiment que de no fer-ho així en el termini assenyalat, o en el 
termini per esmenar la documentació en el seu cas, s’entendrà que retira la seva oferta. 
 
En compliment d’aquest acord, en data 01.07.2022 es va requerir a l’empresa esmentada que 
lliurés la documentació referida. Consta a l’expedient l’informe dels serveis de l’àmbit de 
Secretaria acreditant que la documentació presentada per Grupo Loza SL dona compliment als 
requisits de la clàusula 22 (Adjudicació) del Plec de clàusules administratives particulars que 
regula la contractació de referència. 
 
Fonaments de Dret: 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que es transposen a 

l’ordenament jurídic espanyol les Directrius del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE 
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, article 150 (Classificació de les ofertes i adjudicació 
del contracte) 
 

- Plec de clàusules administratives particulars que regeix el present contracte.  
 

A proposta de l’alcalde, i previ dictamen de la Comissió Informativa General, per unanimitat, la 
Junta de Govern Local ACORDA: 
 
PRIMER. Adjudicar a l’empresa GRUPO LOZA RESTAURACIÓN, S.L., amb CIF número 
B66920778 el contracte de Concessió del servei de bar restaurant del camp municipal d'esports 
"11 de setembre"  de Sant Celoni per un cànon mensual de 1.485.80 (IVA exclòs) i d’acord amb 
l’oferta presentada a la licitació. 
 
SEGON. Citar l’adjudicatari per a què, formalitzi el contracte mitjançant document administratiu 
en el termini de 15 dies hàbils a comptar des del següent al de la notificació de l’adjudicació 
 
TERCER. Ingressar el respectius pagaments del cànon a pagar per l’adjudicatari a l’aplicació 
d’ingrés 55003 
 
QUART. Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari i a la resta de licitadors amb expressió de 
recursos que poden interposar-se. 
 
CINQUÈ. Publicar la present adjudicació en el perfil del contractant i comunicar la formalització 
del contracte al Registre Públic de Contractes per a l’oportuna inscripció. 
 
El president aixeca la sessió, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono 
fe. 
 
 
Alcalde                                                                              Secretari 
 
 
 
    


