
 

 
 

 
 

 
PROPOSTA DE L’ALCALDIA, D’IMPOSICIÓ D’UNA SANCIÓ A L’EMPRESA 
ADJUDICATÀRIA DEL SERVEI DE MENADOR ESCOLAR A L’ESCOLA MARTÍ 
INGLÉS, SERHS FOOD AREA SL. (EXP. X2017000140) 

 

ANTECEDENTS DE FET 

 

Vist l’expedient incoat per providència de l’Alcaldia del dia 13 de febrer de 2017, per a 
la imposició de penalitats a la mercantil SERHS FOOD AREA SL 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 preveu la clàusula 21ena del 
“Plec de Clàusules administratives particulars que regeixen la contractació 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” 

Vist l’escrit de denúncia presentat el dia 3 de febrer de 2017 per l’AMPA Martí Inglés, 
(E2017000298), exposant que el dia 2 de febrer de 2017 uns membres de l’entitat es 
varen personar al menjador de l’escola per a comprovar el seu funcionament i varen 
detectar les següents irregularitats: 

“1.- Segons el registre, de forma relativament freqüent les temperatures del menjar 
estan per sota dels 65º estipulats com a temperatura mínima a l’obertura dels 
contenidors del menjar. 

2.- Sols existeix registre de Tª del menjar al primer torn de menjador. No existeixen 
dades de Tª del segon torn de menjadors. 

3.- La Tª del menjar especial normalment no es mostreja o no se n’anota la 
temperatura al registre. 

4.- Duran la setmana del 17 de Gener de 2017 no es recull l’aparició de l’insecte a 
l’apartat d’incidències, la qual cosa evidencia que podria tractar-se d’un fet reiterat. 

5.- A la llista de proveïdors dels productes “truites” no apareix el proveïdor al que 
l’empresa SEHRS responsabilitza de la preparació de la truita on va aparèixer l’insecte 
(Comoencasa). 

6.- No hi ha suficients coberts per als dos torns de menjador, motiu pel qual les 
monitores han de netejar part dels coberts del primer torn a mà, i deixa fora de la tasca 
de vigilància a una de les monitores durant un temps. Al preguntar el motiu se’ns 
respon que fa setmanes que demanen coberts de forma reiterada però l’empresa no 
els subministra.” 

 

Vist, així mateix, L’Acta/informe de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPC) 
núm. 106111, del dia 9 de febrer de 2017 emès amb motiu d’una inspecció sanitària al 
CEIP Martí Inglés de Palau-saverdera, i tramès per la Direcció del Centre el dia 14 de 
febrer de 2017 (E2017000377), en el que, entre d’altres observacions, se’n assenyalen 
les següents relatives a les irregularitats denunciades per l’AMPA : 



 

 
 

-  “La temperatura de la truita d’una safata en el moment de servir no arriba a la 
temperatura admesa <65ºC. En el registre de temperatures, hi ha registres amb 
temperatures per sota del rang admès”. 

- “No hi ha registre temperatura arribada menjar”. 
- “Segons manifesta la sra. directora el menjar no arriba en una furgoneta 

isotèrmica si no que arriba en un taxis”.  

 

Vist l’escrit presentat per SERHS FOOD AREA SL el dia 9 de març de 2017 
(E2017000629), formulant al·legacions al procediment per a la imposició de penalitats, 
en base als següents arguments: 

1.- Que segons els plecs tècnics que regeixen el contracte 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, el responsable de les actuacions de control i 
seguiment necessàries per tal de garantir el bon funcionament del servei i vetllar pel 
compliment de les condicions de qualitat especificades en el plec tècnic és 
l’Ajuntament de Palau-saverdera. 

2.- Que les temperatures del menjar no estan per sota dels 65ºC de forma relativa 
freqüent, segons manifesta l’AMPA. Revisades les temperatures de servei des d’inici 
d’aquest curs 2016-2017, aquesta situació s’ha donat en 10 cops, maig per sota dels 
50ºC, temperatura per sota de la qual podria haver activitat microbiana. 

3.- Que revisades les temperatures d’expedició des de la cuina central, CEIP Pompeu 
Fabra, subministradora dels menús a l’escola Martí Inglés, totes superen els 70ºC, i 
que entre el transport i el servei en el centre destí no excedeix els 90 minuts, i per tant, 
no hi ha cap risc de proliferació microbiana. 

4.- Que el pla de control de temperatures d’emplatat, contempla la presa de 
temperatura al inici del servei, degut a que l’aliment en tot moment es troba a 
temperatura controlada dins la taula calenta (a 90ºC). 

5.- Que el menjar especial, no requereix de mostra de testimoni, degut a que no 
supera els 10 menús establerts com a normativa interna i que en cap moment el 
Departament de Salut ho ha requerit. Que la temperatura del menjar especial es pren 
amb normalitat, tot i així, s’han detectat algunes incidències al respecte, de les quals ja 
s’han pres les mesures correctores oportunes. 

6.- Que no es veritat que no es recull la incidència de l’insecte succeïda la setmana del 
17 de gener de 2017, degut a que el nostre procediment de no conformitats referent a 
productes segueix un sistema informàtic, al que no te accés cap persona aliena al 
servei. Aquesta desviació, no es considera incidència del servei, sinó una no 
conformitat de producte. 

7.- Que no es veritat que a la llista de proveïdors de Serhs Food no apareix el 
proveïdor de la truita responsable de la incidència, degut a que aquest ha estat 
subministrat per una distribuïdora, i que totes les dades dels proveïdors dels diferents 
productes subministrats per distribuïdores, es troben en programa informàtic al que no 
té accés persones alienes al servei. 

8.- Que no es veritat que no hi ha suficients coberts pel dos torns de servei, degut a 
que es disposa de rentavaixelles i que hi ha temps i personal suficient per la neteja 
d’aquest. A més, disposem d’albarans de compra de parament de forma mensual i 
quan el personal ho ha sol·licitat al seu responsable pels canals corresponents. 

 



 

 
 

Atès que la incoació de l’expedient ha estat notificada al Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà, als Serveis Territorials a Girona del Departament d’Ensenyament, i a la 
Direcció de l’Escola Martí Inglés, sense que cap d’aquests organismes hagi 
comparegut a l’expedient ni aportat cap informació complementària. 
 

FONAMENTS DE DRET 

 

- Article 212.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, relatiu al 
compliment defectuós de la prestació objecte de contracte. 

- Article 97 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el 
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 
que estableix el procediment per a la resolució d’incidències sorgides en 
l’execució dels contractes (proposta de l’administració; audiència del 
contractista i informe del servei competent; informe, si s’escau de l’assessoria 
jurídica i de la intervenció; resolució motivada de l’òrgan que hagi celebrat el 
contracte i notificació al contractista) 

- Plec de Clàusules administratives particulars que regeixen la contractació 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 
(PCAP): 

 Clàusula 21ena que tipifica com a infracció greu “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”. 

 Clàusula 22ena que preveu sancionar les infraccions greus amb una 
multa entre 601,00 € i 3.000,00 €. 

 Clàusula 22ena de l’esmentat plec de clàusules atribueix al Ple de la 
Corporació la resolució de l’expedient, en els casos d’infraccions greus. 

De l’expedient administratiu i especialment de la denúncia formalitza l’AMPA, l’informe 
de l’ASPC i de les pròpies al·legacions presentades pel contractista es pot concloure el 
següent: 

Primer.- Respecte a la temperatura del menjar, l’AMPA denúncia que de forma 
relativament freqüent les temperatures del menjar estan per sota dels 65º, que al 
segon torn del menjador no es registre la temperatura, i que la temperatura del menjar 
especial no es mostreja o no se n’anota la temperatura al registre. Tant per l’acta de 
l’ASPC com per les pròpies al·legacions de Sehrs Food que, almenys en 10 ocasions, 
s’ha incomplert l’obligació de mantenir la temperatura per sobre dels 65ºC. Així mateix, 
queda confirmat que no hi ha registre de temperatura d’arribada del menjar (la 
distància entre la cuina central i el CEIP Martí Inglés no eximeix de l’obligació de 
registrar la temperatura d’arribada del menjar). Cal tenir en compte, a més a més, que 
en l’acta de l’ASPC hi consta la manifestació de la Direcció del centre afirmant que el 
menjar no arriba en una furgoneta isotèrmica si no que arriba en un taxi.  

Cal considerar doncs constatada la producció del fet denunciat. 

Segon.- Pel que fa a la incidència relativa a l’aparició d’un insecte la setmana del 17 de 
gener de 2017 a un producte del menjador, l’AMPA denúncia que no es recull l’incident 
i que a la llista de proveïdors no apareix el responsable de l’elaboració del producte. 
L’adjudicatària nega aquests fets i explica que el seu sistema informàtic anota aquests 
tipus de fets no com a incidència sinó com a una no conformitat d’un producte 



 

 
 

subministrat per la distribuïdora. Tant aquesta anotació com les dades relatives als 
proveïdors dels diferents productes subministrats per distribuïdora, no són accessibles 
a persones alienes al servei 

No es pot considerar com a confirmada la producció del fet denunciat. 

Tercer.- En relació a la denúncia de l’AMPA d’insuficiència de coberts per als dos torns 
de menjador i a la negativa de l’empresa a subministrar-los, l’empresa adjudicatària 
nega l’afirmació, argumentant que es disposa de rentavaixelles i temps i personal 
suficient per la neteja dels coberts. També assegura que disposen d’albarans de 
compra de parament de forma mensual a disposició del personal per a sol·licitar-ho 
pels canals corresponents. 

No es pot considerar acreditada la producció del fet denunciat. 

Es constata doncs la producció del fet denunciat relatiu a la temperatura del menjar 
servit al menjador de l’Escola Martí Inglés i, per tant, la comissió de la infracció que 
tipifica com a infracció greu la Clàusula 21ena del PCAP: “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”. Per altra banda, 
malgrat que el Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera, en la sessió del dia 9 de març 
de 2017 ja va imposar una sanció per a l’incompliment de l’esmentada normativa, el fet 
que la va motivar res te a veure amb la temperatura, per la qual cosa es considera que 
no es pot apreciar reiteració com a agreujant de la responsabilitat i en la graduació de 
sanció. Per aquest motiu, es proposa la sanció en el seu grau mínim. 

 

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

 

Primer.- IMPOSAR 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, una sanció de 601,00 
euros 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 i a la persona 
denunciant, amb indicació dels recursos que contra el mateix es poden interposar; i 
DONAR-NE TRASLLAT, pel seu coneixement, a la Direcció de l’Escola Martí Inglés, al 
Consell Comarca de l’Alt Empordà, i al Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya. 

 
Palau-saverdera, 7 de juny de 2017 
 
L’Alcaldessa, 
 
ISABEL MARIA CORTADA SOLER 
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