
 

 
 

 
 

 
PROPOSTA DE L’ALCALDIA, D’ARXIU DEL PROCEDIMENT EXPEDIENT 
X2017000261 PER A L’ESTABLIMENT DE PENALITATS PEL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE MENADOR ESCOLAR A L’ESCOLA MARTÍ INGLÉS SEGUIT CONTRA 
SERHS FOOD AREA SL.  

 

 

ANTECEDENTS DE FET 

 

Vist l’expedient incoat per providència de l’Alcaldia del dia 21 de març 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 16 de març de 2017 amb registre d’entrada 
E2017000695, exposant que: “la meva filla A... és usuària del menjador de l’escola 
Martí Inglés, ahir es va trobar una aranya al peix al forn. Diu que era d’aquelles amb 
les cames llargues. Només ho va veure un altre company de taula (S...) perquè no va 
donar més importància al fet i va continuar dinant. No ho va dir a les monitores. Encara 
que jo no dubto de la paraula de la nena perquè no té costum d’inventar-se coses”. 
Demana que “l’ajuntament com entitat que ha contractat aquest serveis tingui 
constància de l’incident, nosaltres som usuaris d’aquest servei per necessitat, però 
creiem que això no és inconvenient perquè els nostres fills tinguin les màximes 
garanties sanitàries i de qualitat en els seus àpats”. 

 

Vist l’escrit presentat per SERHS FOOD AREA SL el dia 10 d’abril de 2017 
(E2017000943), formulant al·legacions al procediment per a la imposició de penalitats, 
en base als següents arguments: 

1.- Tret de la denúncia presentada per part de la mare de la menor, que actuaria com a 
testimoni de referència respecte de les manifestacions d’una menor d’edat, no hi ha 
més prova dels fets objecte del present expedient. 

2.- Aporta, als efectes probatoris oportuns, la corresponent manifestació feta per escrit 
per la monitora responsable de l’escola que es trobava present durant el servei de 
menjador del dia 15 de març de 2017. Es tracta d’una declaració jurada, en la que la 
monitora responsable comunica el següent: «el dia 15 de març es va servir el filet de 
lluç al forn amb verduretes, que acompanyaven al peix (samfaina). En cap moment 
cap usuari del menjador va indicar que s’havia trobat cap objecte estrany al menú. Si 
que es va sentir algun nen que a l’hora d’agafar un tros d’albergínia amb la forquilla va 
comentar: “sembla una aranya”, pels fils que aquest producte fa al estar cuit, però que 



 

 
 

tant jo com les monitores que estàvem presents, els vam dir als nens que no eren més 
que els fils que fa aquest producte.». 

3.- Considera que no s’acrediten els fets i que estimar-los acreditats comportaria una 
vulneració del principi d’innocència, amb vulneració dels articles 24.2 de la CE i  137 
de la Llei 30/1992 i de les conseqüències que d’aquest principi se’n deriven, reforçant 
l’argument amb jurisprudència. 

4.- Considera que, en qualsevol cas, no es pot considerar la reincidència atès que la 
resolució d’un expedient anterior no ha obtingut fermesa. 

5.- Finalment, i en cas que es consideri necessari, proposa una prova testifical de la 
monitora responsable. 

 
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, a la 
Direcció de l’Escola Martí Inglés, i a l’AMPA 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 presentada i de la 
declaració de la monitora responsable que acompanya les al·legacions de 
l’adjudicatari, es pot concloure que no es pot considerar acreditada la producció del fet 
denunciat. 



 

 
 

 

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

 

Primer.- ARXIVAR, sense cap més tràmit, l’expedient X2017000261 incoat per 
providència de l’Alcaldia del dia 21 de març de 2017, per a la imposició de penalitats a 
la mercantil SERHS FOOD AREA SL. 

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, a 
l’AMPA 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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