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Jsa/Csm
Expt: SP 3577/19 General 2878/19
Ass: Inspecciò de l’Establiment el Pollastre de la iaia

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Acomplint les obligacions municipals en matèria d’inspeccions sanitàries dels
establiments alimentaris d’àmbit local, es realitzen periòdicament dites inspeccions
als establiments de La Roca del Vallès, que han presentat risc mig i/o alt en relació
a la seguretat alimentària. Aquestes inspeccions estan conveniades amb el Servei
de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, per tal que siguin tècnics d’aquesta
institució els que realitzin les esmentades inspeccions.
Atès que en data 15 d’octubre de 2020, el Sr. Joan Piella, veterinari diplomat en
Salut Pública, ha fet inspecció a l’establiment El Pollastre de la Iaia, propietat de
Juan Brenes Macias, amb DNI 24802320V, ubicat al carrer Costa brava, 111,
lliurant a l’Ajuntament el següent informe tècnic de l’esmentada inspecció:
“INFORME
1-ANTECEDENTS:
- El Pollastre de la Iaia és una rostisseria que elabora i comercialitza pollastres a
l’ast, amanides russes, pastes, patates fregides.per vendre al local principalment
durant el cap de setmana.
- Aquest establiment s’ha inspeccionat repetidament des de 2014 i s’ha constatat
diferents deficiències que es van anar resolvent fins que al 2017 el titular, Juan
Brenes Macías, amb DNI 24802320V, va emmalaltir i la situació higienico-sanitària
del local es va anar deteriorant. A les inspeccions hi solia estar present el seu fill.
- En dues ocasions, i ateses les deficiències higienico-sanitàries constatades en
diverses inspeccions, es va acordar per Resolució d’Alcaldia ( núm. 2019/1015 de
12/7/2019 i núm. 2019/1075 de 24/7/2019) procedir al tancament preventiu de
l’establiment i al cessament immediat de l’activitat fins a executar les mesures
correctores establertes a l’acta d’inspecció de 12 de juliol de 2019 per tal de poder
reiniciar l’activitat. Entremig de les dues resolucions es va portar a terme una reunió
a l’Ajuntament on el titular va prendre el compromís de solucionar les deficiències
més greus abans del 12 de juliol, fet que va incomplir .
- El dia 17 de juliol de 2020 el tècnic que subscriu va realitzar una inspecció
conjunta amb el tècnic d’activitats de l’Ajuntament de la Roca, Xavi Manzanares a
l’establiment situat als baixos del c/ Costa Brava, 111 de la Torreta, de la Roca del
Vallès. Al llarg de la visita es van detectar nombroses deficiències que consten a
l’acta 02/2020 El resultat de la inspecció segons conclou a l’informe de Salut
Pública núm. 200805 va ser desfavorable i “atès que pràcticament s’han constatat
les mateixes deficiències de les actes d’inspecció prèvies que van motivar les
Resolucions d’Alcaldia de 2019 esmentades en l’apartat 1 d’Antecedents. En
espera de l’informe del tècnic municipal d’activitats sobre l’establiment, des del punt
de vista de sanitat cal corregir immediatament les deficiències d’higiene, ordre i
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control de temperatura descrites a l’apartat 4 . Alhora cal esmenar la resta de
deficiències en el termini d’1 mes. En cas contrari , i atenent el possible risc per a la
salut de les persones es proposarà el tancament del local i la suspensió d’activitat
fins a solucionar les deficiències descrites”. Durant la mateixa visita es classifica
l’establiment, amb el protocol per a la classificació dels establiments alimentaris de
la Diputació de Barcelona, com a ALT RISC (puntuació total de 138). I s’actualitza
l’epígraf del Registre Sanitari Municipal de l’establiment essent aquest el següent:
08181-1106-05-00045.
- El dia 14 d’agost de 2020, realitzo la visita sanitària de comprovació a l’establiment
, i aixeco acta núm. 03/2020. El resultat continua essent desfavorable tot i que s’han
corregit problemes estructurals i d’higiene greus, el termini per esmenar les
deficiències descrites a l’acta és d’1 mes. Cal millorar la higiene general del local i a
implementar immediatament el registre del control de la temperatura dels equips de
fred i tenir a disposició de la persona inspectora els certificats de manipulació
d’aliments dels tres treballadors i els plans bàsics redactats i actualitzats,
especialment el Pla de neteja i desinfecció, el Pla de temperatura, el Pla de
traçabilitat i de proveïdors, el Pla de control de plagues i el Pla d’al•lèrgens. Cal
tenir els rètols informatius requerits penjats al local.
2-FONAMENTS DE DRET/NORMATIVA SANITÀRIA VIGENT
 R(CE)852/2004 relatiu a la higiene dels aliments
 RD3484/2000
 RD1137/1984 i modificacions posteriors
 RD140/2003
 Llei de Salut Pública 18/2009, de 22 d’octubre.
I qualsevol altra normativa sanitària que per l’exercici de l’activitat li sigui d’aplicació.
3-MOTIU:
Visita de seguiment i control de salut pública a l’establiment El Pollastre de la Iaia
per comprovar si s’han esmenat les deficiències que consten a l’acta núm.03/2020.
4-FETS COMPROVATS
- El dia 9 d’octubre de 2020, el mateix tècnic que subscriu, realitza la visita sanitària
de comprovació a l’establiment , està present durant la inspecció el titular, el
Sr.Juan Brenes Macías.
- Durant la inspecció es constata que s’han anat fent millores, queda pendent de
corregir les següents deficiències:
A. Instal·lacions i equips:
2. Correcció parcial de les deficiències de les rajoles a la paret de la cuina, s’han
tapat els forats però queda alguna esquerda pendent de tapar o reparar.
B. Processos i manipulació d’aliments:
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9. Es controla amb un termòmetre els equips de fred però no es porta el registre
diari actualitzat. Durant la visita es comprova que tots els equips estan dins del
marge de tolerància de temperatura de conservació.
10. Els productes emmagatzemats estan protegits però cal emmagatzemar-los i
exposar-los correctament identificats (nom, data de preparació/caducitat...) i no
trencar la traçabilitat al treure etiquetes.
11. La neteja i ordre en general és acceptable, cal insistir en el manteniment i
arreglar les gomes de les portes de la nevera.
C. Autocontrols:
15. S’acredita certificat de l’empresa de control de plagues MAPE. ROESP
0100CAT-SB de 21/9/2020. Es mostren registres de temperatura i pla de neteja
incomplerts. No s’acrediten certificats de formació en higiene i manipulació
d’aliments dels treballadors. No es disposa de pla d’al·lèrgens ni de traçabilitat.
D. Altres:
16. No disposen de rètols informatius sobre que es disposa de fulls de reclamació
oficials, ni els referents a al·lèrgens.
- S’actualitza la Classificació de risc segons el Protocol de la Diputació de
Barcelona que s’adjunta a l’informe, l’establiment es classifica de RISC MIG
(puntuació total de 92).
5-CONCLUSIONS I RECOMANACIONS:
1. El resultat de la inspecció és FAVORABLE condicionat a la correcció de les
deficiències pendents descrites als apartats A i B. Caldrà també que el titular
disposi de la documentació pendent dels apartats C i D actualitzada per acreditar-la
en la propera inspecció, segons el termini marcat en el Programa de Seguretat
Alimentària Municipal per els establiments de risc MIG. Es manté l’epígraf del
Registre Sanitari Municipal de l’establiment : 08181-1106-05-00045.”
Vist l’informe de l’enginyer municipal, de data 28 d’octubre de 2020,
Es per tot això que,
RESOLC :
PRIMER.- Aixecar el tancament preventiu i el cessament de l’activitat d’elaboració i
venda de menjars preparats del carrer Costa Brava, 111, decretat per Resolució
d’Alcaldia 1015/2019, de 12 de juliol de 2019, notificada al Sr. Juan Brenes Macias,
amb DNI 24802320V en data 13 de juliol, de 2019.
SEGON.- Requerir a l’interessat a que en el termini de 3 mesos subsani les
deficiències pendents en matèria de salut publica, i que es relacionen a continuació:
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A. Instal·lacions i equips:
2. Correcció parcial de les deficiències de les rajoles a la paret de la cuina, s’han
tapat els forats però queda alguna esquerda pendent de tapar o reparar.
B. Processos i manipulació d’aliments:
9. Es controla amb un termòmetre els equips de fred però no es porta el registre
diari actualitzat. Durant la visita es comprova que tots els equips estan dins del
marge de tolerància de temperatura de conservació.
10. Els productes emmagatzemats estan protegits però cal emmagatzemar-los i
exposar-los correctament identificats (nom, data de preparació/caducitat...) i no
trencar la traçabilitat al treure etiquetes.
11. La neteja i ordre en general és acceptable, cal insistir en el manteniment i
arreglar les gomes de les portes de la nevera.
Caldrà també que el titular disposi de la següent documentació pendent
actualitzada per acreditar-la en la propera inspecció, segons el termini marcat en el
Programa de Seguretat Alimentària Municipal per els establiments de risc MIG.
C. Autocontrols:
15. S’acredita certificat de l’empresa de control de plagues MAPE. ROESP
0100CAT-SB de 21/9/2020. Es mostren registres de temperatura i pla de neteja
incomplerts.
No s’acrediten certificats de formació en higiene i manipulació d’aliments dels
treballadors. No es disposa de pla d’al·lèrgens ni de traçabilitat.
D. Altres:
16. No disposen de rètols informatius sobre que es disposa de fulls de reclamació
oficials, ni els referents a al·lèrgens.
Es manté l’epígraf del Registre Sanitari Municipal de l’establiment : 08181-1106-0500045.

TERCER.- Comunicar a l’interessat que resta pendent d’aportar la documentació
corresponent a l’expedient de l’activitat i se’l requereix per tal que solucioni els
defectes exposats en les notificacions que sobre l’assumpte ha anat rebent.
QUART.- Informar d’aquesta resolució a la regidoria de salut publica, a la regidoria
de Comerç, a la regidoria de consum, a l’Àrea de Territori i a l’Àrea de Seguretat
ciutadana i Mobilitat, als efectes oportuns.

Signatura 1 de 3
Antoni Peralta Garcerá

Signatura 2 de 3
03/11/2020

SECRETARI

Albert Gil i Gutiérrez

Signatura 3 de 3
04/11/2020

ALCALDE

Antoni Peralta Garcerá

05/11/2020

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document
Codi Segur de Validació

f1a6b7dde8bc42cb8cc5c081294b9fc1001

Url de validació

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

Data document: 29/10/2020

Metadades

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2020/1389 - Data Resolució: 05/11/2020

SECRETARI

Ajuntament de la Roca del Vallès
C/ Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
ajuntament@laroca.cat
www.laroca.cat

CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució a l’interessat.
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