
 

 
 

 
 
 

 
PROPOSTA DE L'ALCALDIA, DE DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ 
INTERPOSAT PER SERHS FOOD AREA SL, CONTRA L'ACORD PLENARI DEL 
DIA 9 DE MARÇ DE 2017, D'IMPOSICIÓ D'UNA SANCIÓ PEL SERVEI DE 
MENJADOR ESCOLAR A L'ESCOLA MARTÍ INGLÉS. 
 
 
Vist l’escrit presentat per Serhs food Area SL el dia 10 d’abril de 2017 (registre 
d’entrada E2017000946), interposant recurs de reposició contra l’acord del Ple de 
l’Ajuntament de Palau-saverdera del dia 9 de març de 2017, d’imposició d’una sanció 
de 601,00 euros a la mercantil SERHS FOOD AREA SL, concessionària de la gestió 
del servei de menjador de l’Escola Martí Inglés, la Llar d’Infants La Muntanyeta i els 
Casals d’Estiu, Nadal i Setmana Santa de Palau-saverdera pel compliment defectuós 
de la prestació objecte de contracte provocat per la comissió d’una infracció greu 
consistent en “prestar el servei sense complir les condicions reglamentàries i, es 
especial, la manca dels elements de seguretat, higiene i salubritat necessàries per a 
cada prestació”, d’acord amb el que preveuen les clàusules 21ena i 22ena del Plec de 
Clàusules administratives particulars que regeixen el contracte. 
 
Vist l’escrit adreçat el dia 18 d’abril de 2017 (S2017000666) a Serhs Food Area SL, per 
l’Alcaldia-presidència demanant aclariments sobre el recurs presentat. 
 
Vist l’escrit presentat Serhs Food Area SL el dia 30 de maig de 2017 (E2017001343), 
formulant diversos aclariments en relació als arguments del recurs de reposició relatius 
als següents aspectes: 
1.- Considera fals que l’adjudicatària no hagi recollit la incidència d’insecte succeïda la 
setmana del 17 de gener de 2017. No es tracta d’una incidència del servei sinó del 
producte i, per tant, es fa constar com una no conformitat del producte. Per motius de 
protecció de dades a aquests procediments només i tenen accés les persones que 
conformen el servei i, per aquest motiu, l’AMPA no hi va tenir accés. 
En la pròpia resolució municipal hi apareix que la truita té el seu origen en el proveïdor 
Precocinados Naturales Riojanos SA. No és un fet imputable a Serhs Food Area SL 
que en tot moment ha donat compliment a les normes de seguretat, salut i higiene. 
2.-  Considera fals que a la llista de proveïdors no hi aparegués el proveïdor de truita. 
El producte es va subministrar per una distribuïdora i les dades dels proveïdors dels 
productes subministrats per distribuïdores es troben en un programa informàtic al que 
no tenen accés persones alienes al servei. 
3.- Conclou que Serhs Food Area SL ha complert les condicions reglamentàries del 
contracte que preveuen les clàusules 21ena i 22ena del Plec i que les accions, en el 
seu cas, caldria haver-les pres contra Precocinados Naturales Riojanos SA.. 
 
Atès que en la resolució recorreguda no es va prendre en consideració cap dels 
elements als què es fa referència relatius a la inscripció a registres de incidències ni de 
proveïdors, sinó a l’efectiva producció de la incidència que, en qualsevol cas, ha 
quedat suficientment acreditada. Malgrat que s’afirma que en tot moment s’han 
complert les clàusules del contracte, resulta evident que l’aparició d’un insecte dins 
d’un dels productes servits en el menjador comporta la producció d’un incompliment de 
les condicions reglamentaries en algun moment de tot el procés, en aquest cas, en 
l’origen de l’elaboració de la truita. El fet que el producte s’elabori per un proveïdor 



 

 
 

d’una distribuïdora que després el subministra a Serhs Food Area SL, adjudicatària del 
servei, no eximeix a aquesta última de la seva responsabilitat. 

 

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 

 

Primer.- DESESTIMAR en tots els seus termes, el recurs de reposició interposat per 
Serhs Food Area SL el dia 10 d’abril de 2017 (E2017000946) – esmenat el dia 30 de 
maig de 2017 (E2017001343) – contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de Palau-
saverdera del dia 9 de març de 2017, d’imposició d’una sanció de 601,00 euros a la 
mercantil SERHS FOOD AREA SL, concessionària de la gestió del servei de menjador 
de l’Escola Martí Inglés, la Llar d’Infants La Muntanyeta i els Casals d’Estiu, Nadal i 
Setmana Santa de Palau-saverdera pel compliment defectuós de la prestació objecte 
de contracte provocat per la comissió d’una infracció greu consistent en “prestar el 
servei sense complir les condicions reglamentàries i, es especial, la manca dels 
elements de seguretat, higiene i salubritat necessàries per a cada prestació”, d’acord 
amb el que preveuen les clàusules 21ena i 22ena del Plec de Clàusules 
administratives particulars que regeixen el contracte. 

 

Segon.- NOTIFICAR aquest acord a Serhs Food Area SL, amb indicació dels recursos 
que contra el mateix es poden interposar.  

 
 
Palau-saverdera, 7 de juny de 2017. 
 
L’Alcaldessa, 
 

ISABEL MARIA CORTADA SOLER 
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