
 
 
 

 

 

ACTA DEL PLE 

 
Identificació de la sessió  
Núm.  2021/5 
Caràcter: Sessió Extraordinària-Urgent 
Data: 7 de maig de 2021 
Hora d’inici:  16:02 h 
Hora de fi: 16:07 h 
Lloc: Granollers, mitjançant sessió telemàtica operada amb Zoom segons les 
característiques tècniques previstes en el Decret de Presidència 2021PRES000311, de 6 de 
maig de 2021, de convocatòria de la sessió 
 
Hi assisteixen:  
 
Senyor Francesc Colomé Tenas, president 
Senyora Susana Barroso Valverde 
Senyora Gemma Brunet Ferrer 
Senyor Marc Candela Callado 
Senyora Núria Carné Navarro 
Senyora Anna Cella Navarro 
Senyora Assia Cherdal Roukha 
Senyora Roser Colomé Soler 
Senyor Emiliano Cordero Soria 
Senyor Joan Davi Mayol 
Senyora Eva Maria Díaz Medina 
Senyor Joan Josep Galiano Peralta 
Senyor Enric Gisbert Tomas 
Senyora Maria Del Mar Hernández Sánchez 
 Senyor Francesc Juzgado Mollà 
Senyor Manuel Losada Seivane 
Senyor Jordi Manils Tavio 
Senyora Magali Miracle Rigalos 
Senyor Jose Antonio Montero Dominguez 
Senyora Inmaculada Ortega Marti 
Senyora Marina Planellas Alegre 
Senyor Joan Pons Fiori 
Senyor Joan Ramon Bernabé 
Senyor Francesc Sánchez Castilla 
Senyor Juan Manuel Segovia Ramos 
Senyora Catalina Siles Royo 
Senyor Alejandro Valiente Almazan 
Senyor Eduard Vallhonesta Alarcón 
 
També hi assisteixen: 
 
Senyor Antoni Cornellas Aligue, Gerent 
Senyora Esperança Colom Canal, Interventora 
Senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental 
 
Han Excusat la seva absència: 
 
Senyora Marialluisa Ferre Garcia 
Senyora Pamela Isús Sauri 
Senyor Ignasi Martinez Murciano 



 
 
 

 

 

Senyor Luis Toral Ortega 
Senyor Marc Uriach Cortinas 
 
S’inicia la sessió a les setze hores i dos minuts, amb l’ordre del dia següent: 
 
I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1. Ratificar la convocatòria extraordinària urgent del Ple. 
 
2. Resolució del recurs potestatiu de reposició interposat per CLECE,SA, el 8 d’abril de 
2021, contra l’Acord adoptat pel Ple d’aquest Consell Comarcal en sessió extraordinària-
urgent, d’11 de març de 2021. 
 
El president 
 
Benvinguts a la sessió extraordinària urgent del Ple del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, atenent al següent ordre del dia: 
 
I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1. Ratificar la convocatòria extraordinària urgent del Ple. 
 
El president 
 
Ho hem informat a la Junta de portaveus, senyor secretari, alguna petita explicació? 
 
El secretari accidental 
 
Bona tarda senyor president, avui fineix el termini per a la resolució del recurs de reposició 
interposat per Clece SA contra l’acord del Ple pel qual es resol la petició de quanties 
indemnitzatòries al contractista per raó de la situació COVID. 
 
El president 
 
Aquest informe no el teníem al Ple passat, era molt just per tenir-lo, l’hem tingut aquesta 
setmana, avui fineix el termini, per tant avui havíem de fer aquest ple extraordinari urgent. 
Alguna intervenció al respecte? 
 
El senyor Marc Candela i Callado 
 
Bé, nosaltres com a grup de la oposició el que volíem deixar palès és que agraïm les 
explicacions, entenem la situació però el fet és que portem ja unes setmanes que fem 
masses plens extraordinaris, i això també afecta, entenem, al final per les retribucions que 
rebem tots plegats a la casa, i enteníem que havíem de sol·licitar que siguem més diligents 
amb aquests temes, poca cosa més. 
 
El president 
 
Gràcies Marc, alguna intervenció més? Passaríem a votació. 
 
El ple ratifica la convocatòria extraordinària urgent de la sessió amb els 17 vots a favor de, 
per part del Grup Comarcal Partit dels Socialistes de Catalunya - CP, els senyors i les 
senyores Emiliano Cordero Soria, Eva Maria Díaz Medina, Maria del Mar Hernández 
Sánchez, Francesc Juzgado Mollá, Joan Ramon i Bernabé, Francesc Sánchez Castilla, Juan 



 
 
 

 

 

Manuel Segovia Ramos, Catalina Siles Royo, Àlex Valiente Almazan i Eduard Vallhonesta 
Alarcón; per part del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els senyors i les senyores 
Gemma Brunet Ferrer, Francesc Colomé Tenas, Roser Colomé Soler, Joan Daví Mayol i 
Joan Pons Fiori, i per part del Grup Comarcal En Comú Guanyem, els senyors Jordi Manils 
Tavio i José Antonio Montero Domínguez. I les 10 abstencions de, per part del Grup 
Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i 
Callado, Núria Carné i Navarro, Anna Cella i Navarro, Assia Cherdal i Roukha, Joan Josep 
Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomás, Magalí Miracle i Rigalós i Imma Ortega i Martí, i per 
part del Grup Comarcal Ciutadans, la senyora Susana Barroso Valverde i el senyor Manuel 
Losada Seivane. 
 
La senyora Marina Planellas i Alegre s’incorpora a la sessió. 
 
ÀREA D'ENSENYAMENT 
 
2. Resolució del recurs potestatiu de reposició interposat per CLECE,SA, el 8 d’abril 
de 2021, contra l’Acord adoptat pel Ple d’aquest Consell Comarcal en sessió 
extraordinària-urgent, d’11 de març de 2021. 
 
Llegida la proposta de l’Àrea d’Ensenyament, de 6 de maig de 2021, que és la que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS  
 
1. El 29 d’agost de 2018, el Consell Comarcal i CLECE, SA, varen formalitzar el contracte 

per a la prestació del servei d’acompanyament del Servei de transport escolar i del 
Servei de transport adaptat i assistit. 

 
2. El 28 d’agost de 2020, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i CLECE, SA, varen 

formalitzar la pròrroga de l’esmentat contracte per al període d’un any. 
 

3. El 17 d’abril de 2020, registre d’entrada número E2020004940, CLECE,SA, va sol·licitar 
la suspensió del contracte per a la prestació del servei d’acompanyament del Servei de 
transport escolar i del Servei de transport adaptat i assistit. 
 

4. El 22 d’abril de 2020, la Presidència del Consell Comarcal, mitjançant el Decret número 
2020PRES000153, va reconèixer la impossibilitat d’executar el contracte per a la 
prestació del servei d’acompanyament del Servei de transport escolar i del Servei de 
transport adaptat i assistit que presta CLECE,SA, com a conseqüència de les 
resolucions següents: 
 
- Resolució SLT/719/2020, de 12 de març de 2020, per la qual s'adopten mesures 

addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, tot adoptant 
la mesura preventiva consistent en el tancament de tots els centres i serveis del 
Servei d'Educació de Catalunya, en qualsevol dels ensenyaments que l'integren 
d'acord amb l'article 51 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, i amb 
independència de la titularitat pública o privada del centre o servei i el seu sistema de 
finançament. 

 
- Resolució SLT/737/2020, de 13 de març de 2020, per la qual s'adopten mesures 

complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, tot 
adoptant la mesura preventiva consistent en la suspensió de les activitats en els 
centres de dia de teràpia ocupacional (STO), en els serveis de centre de dia 
ocupacional d'inserció (SOI) i en els centres de dia d'atenció especialitzada (CAE). 
 



 
 
 

 

 

I en conseqüència, va suspendre el contracte per a la prestació del servei 
d’acompanyament del Servei de transport escolar i del Servei de transport adaptat i 
assistit, per la part corresponent a l’acompanyament del servei de transport escolar, en 
virtut de l’article 34.1 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents 
extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, amb efectes a 
13 de març de 2020 i fins que l'òrgan de contractació notifiqui al contractista la fi de la 
suspensió.  

 
I també va suspendre el contracte per a la prestació del servei d’acompanyament del 
Servei de transport escolar i del Servei de transport adaptat i assistit, per la part 
corresponent a l’acompanyament del servei de transport adaptat i assistit, en virtut de 
l’article 34.1 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents 
extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, amb efectes a 
14 de març de 2020 i fins que l'òrgan de contractació notifiqui al contractista la fi de la 
suspensió.  

 
5. El 5 de maig de 2020, el Consell Comarcal i el contractista varen subscriure l’acta de 

suspensió del contracte esmentat. 
 
6. La Presidència va acordar aixecar parcialment la suspensió del contracte per a les rutes 

que es relacionen en els períodes detallats a continuació: 
 

Codi rutes Núm. decret 
d'aixecament  

Data decret 
d’aixecament  

Data formalització acta 
d’aixecament 

Període d’aixecament 

SOBL07 2020PRES000219 11/06/2020 --- Dies 15,16, 17, 18 i 19 de 
juny de 2020 

SOBL13 2020PRES000207 06/06/2020 --- Dies 8, 10, 11 i 18 de juny 

SOBL35 2020PRES000222 16/06/2020 --- 17/06/2020 

TOBL02 TOBL06  2020PRES000285 15/07/2020 21/08/2020 A partir del 16/07/2020 
aquest dia inclòs 

TOBL04 2020PRES000285 15/07/2020 21/08/2020 A partir del 20/07/2020 
aquest dia inclòs 

 
7. El 26 de juny de 2020, la Presidència del Consell Comarcal, mitjançant el Decret número 

2020PRES000238, va aixecar la suspensió del contracte per a la prestació del servei 
d’acompanyament del Servei de transport escolar i del Servei de transport adaptat i 
assistit, per la part corresponent a l’acompanyament del servei de transport escolar, amb 
efectes a partir de l’endemà de la finalització de les classes del curs escolar 2019-2020, 
que és el 20 de juny de 2020.  

 
8. El 21 d’agost de 2020, el Consell Comarcal i CLECE, SA, varen formalitzar l’acta 

d’aixecament parcial de la suspensió del contracte en la part corresponent a 
l’acompanyament del servei de transport escolar. 

 
9. El 5 d’agost de 2020, la Presidència del Consell Comarcal, mitjançant el Decret número 

2020PRES000341, va aixecar totalment la suspensió del contracte per a la prestació del 
servei d’acompanyament del servei de transport escolar i del servei de transport adaptat i 
assistit, per la part corresponent a l’acompanyament del servei de transport adaptat i 
assistit, amb efectes a partir de l’1 d’agost de 2020 aquest inclòs. 
 

10. CLECE, SA, ha presentat en el registre d’entrada del Consell Comarcal les factures que 
es relacionen en el quadre següent en el període comprès entre el 14 de març fins el 31 
de juny de 2020. En aquest quadre s’identifica la data i el número del registre d’entrada, 
el número de factura, el concepte i l’import de cadascuna de les factures. 
 



 
 
 

 

 

11. El 10 de desembre de 2020, la Gerència, mitjançant el Decret 2020GER001918, va 
rebutjar les factures relacionades en el quadre següent: 

 
N. registre Data Import Concepte 

F/2020/1283 28/07/2020 14.916,04 - Import corresponent a la indemnització durant el període de suspensió del 
servei públic de transport adaptat LOT3 Del 14 al 31 de Març de 2020 

- Import corresponent a la indemnització durant el període de suspensió del 
servei públic de transport adaptat LOT3 Del 1 al 30 d'Abril de 2020 

- Import corresponent a la indemnització durant el període de suspensió del 
servei públic de transport adaptat LOT3Del 1 al 31 de Maig de 2020 

- Import corresponent a la indemnització durant el període de suspensió del 
servei públic de transport adaptat LOT3Del 1 al 30 de Juny de 2020 

F/2020/1295 29/07/2020 197.289,66 - Import corresponent a la indemnització durant el període de suspensió del 
servei públic de transport escolar obligatori i no obligatori i el servei de 
transport adaptat i assistit Del 14 al 31 de Març de 2020 SERVEI dies 
15,16,17,18 i 19 de juny 

- Import corresponent a la indemnització durant el període de suspensió del 
servei públic de transport escolar obligatori i no obligatori i el servei de 
transport adaptat i assistit Del 1 al 30 d'Abril de 2020 SERVEI dia 17 de 
juny 

- Import corresponent a la indemnització durant el període de suspensió del 
servei públic de transport escolar obligatori i no obligatori i el servei de 
transport adaptat i assistit Del 1 al 31 de Maig de 2020 

- Import corresponent a la indemnització durant el període de suspensió del 
servei públic de transport escolar obligatori i no obligatori i el servei de 
transport adaptat i assistit Del 1 al 31 de Juny de 2020 

F/2020/1326 06/08/2020 2.913,43 - Import corresponent a la indemnització durant el període de suspensió del 
servei públic de transport adaptat LOT3Juliol 2020 

F/2020/1327 06/08/2020 5.740,95 - Import corresponent a la indemnització durant el període de suspensió del 
servei públic de transport escolar obligatori i no obligatori i el servei de 
transport adaptat i assistit Juliol 2020 SERVEI dies 15,16,17,18 i 19 de juny 

F/2020/1372 02/09/2020 2.538,64 - Indemnització de costos indirectes del servei corresponents al mes d’agost 
del servei públic de transport escolar obligatori i no obligatori i el servei de 
transport adaptat i assistit Import SERVEI dies 15,16,17,18 i 19 de juny 

 
12. El 20 de juliol de 2020, registre d’entrada número E2020009544, CLECE,SA, va 

sol·licitar el següent: 
 

 
 

13. El 5 d’agost de 2020, registre d’entrada número E2020010238, CLECE,SA, va sol·licitar 
el següent: 

 



 
 
 

 

 

 
 

14. El 8 de febrer de 2021, registre de sortida número S2021001717, el Consell Comarcal va 
formular el requeriment que tot seguit es reprodueix a CLECE, SA: 

 
“El 20 de juliol de 2020 registre d’entrada número E2020009544, i el 5 d’agost de 2020 registre 
d’entrada número E20200110238, vàreu aportar documents acreditatius de les despeses 
generades durant la crisi sanitària de la COVID-19 per a la indemnització prevista a l’article 34.1 
del Reial decret 8/2020 relatives al contracte de contracte per a la prestació del servei 
d’acompanyament del Servei de transport escolar i del Servei de transport adaptat i assistit.  
 
En relació amb la documentació aportada us requerim perquè en el termini de 10 dies hàbils 
esmeneu els defectes i mancances que tot seguit es detallen:  
 
a) La documentació que justifiqui i acrediti les despeses originades pel manteniment de la 
garantia definitiva.  
 
b) La documentació que justifiqui el pagament de les factures de telefonia i de la llicència del 
programa Traceus.  
 
c) L’acreditació que els mitjans adscrits en aquest contracte no s’han pogut adscriure a cap altre 
servei.”  

 
15. El 19 de febrer de 2021, registre d’entrada número E2021002842, CLECE, SA, va donar 

resposta al requeriment formulat pel Consell Comarcal el 8 de febrer de 2021.  
 

16. L’11 de març de 2021, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va acordar el 
següent: 
 
“Primer. Estimar parcialment la sol·licitud d’indemnització relativa al pagament de les 

despeses salarials dels acompanyants d’acord amb els fonaments de dret, amb el 
càlcul i el detall següent: 

   
Tipus Transport Tipus Ruta Codi ruta Durada de 

la ruta (1) 
Dies de 

suspensió del 
servei (2) 

Cost preu 
hora (3) 

Quantia 
indemnitzatòria 

ESCOLAR EOBL EOBL001A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 
  EOBL002A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 
  EOBL003A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 



 
 
 

 

 

  EOBL004A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 
  EOBL005A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 
  EOBL006A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 
  EOBL007A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 
  EOBL018A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 
  EOBL019A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 
  EOBL021A 2,00 62 12,44 € 1.542,56 
  EOBL022A 2,00 62 12,44 € 1.542,56 
  EOBL023A 2,00 62 12,44 € 1.542,56 
  EOBL024A 2,00 62 12,44 € 1.542,56 
  EOBL025A 2,00 62 12,44 € 1.542,56 
  EOBL026A 2,00 62 12,44 € 1.542,56 
  EOBL027A 2,00 62 12,44 € 1.542,56 
  EOBL034S 2,00 62 12,44 € 1.542,56 
  EOBL035A 2,00 62 12,44 € 1.542,56 
  EOBL036A 2,00 62 12,44 € 1.542,56 
  EOBL037A 2,00 62 12,44 € 1.542,56 
  EOBL038A 2,00 62 12,44 € 1.542,56 
  EOBL039A 2,00 62 12,44 € 1.542,56 
 Total EOBL     34.160,24 
 POBL POBL03 2,00 63 12,44 € 1.567,44 
  POBL04 2,00 63 12,44 € 1.567,44 
  POBL05A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 
  POBL07 2,00 63 12,44 € 1.567,44 
  POBL08 2,00 63 12,44 € 1.567,44 
  POBL09 2,00 63 12,44 € 1.567,44 
  POBL10 2,00 62 12,44 € 1.542,56 
  POBL12 2,00 63 12,44 € 1.567,44 
 Total POBL     12.514,64 
 POPC POPC04A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 
  POPC06A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 
  POPC12 2,00 63 12,44 € 1.567,44 
  POPC19A 2,00 62 12,44 € 1.542,56 
  POPC21A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 
  POPC22A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 
  POPC24A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 
 Total POPC     10.947,20 
 SOBL SOBL00 2,00 63 12,44 € 1.567,44 
  SOBL01 2,00 63 12,44 € 1.567,44 
  SOBL02 2,00 63 12,44 € 1.567,44 
  SOBL03 2,00 62 12,44 € 1.542,56 
  SOBL05 2,00 63 12,44 € 1.567,44 
  SOBL06 2,00 63 12,44 € 1.567,44 
  SOBL07 2,00 58 12,44 € 1.443,04 
  SOBL08 2,00 62 12,44 € 1.542,56 
  SOBL09 2,00 62 12,44 € 1.542,56 
  SOBL10 2,00 62 12,44 € 1.542,56 
  SOBL11 2,00 62 12,44 € 1.542,56 
  SOBL12 2,00 62 12,44 € 1.542,56 
  SOBL13 2,00 53 12,44 € 1.318,64 
  SOBL14 2,00 63 12,44 € 1.567,44 
  SOBL15 2,00 63 12,44 € 1.567,44 
  SOBL16 2,00 63 12,44 € 1.567,44 
  SOBL17 2,00 64 12,44 € 1.592,32 
  SOBL18 2,00 62 12,44 € 1.542,56 
  SOBL19 2,00 62 12,44 € 1.542,56 
  SOBL20 2,00 62 12,44 € 1.542,56 
  SOBL21 2,00 63 12,44 € 1.567,44 
  SOBL22 2,00 62 12,44 € 1.542,56 
  SOBL23 2,00 63 12,44 € 1.567,44 
  SOBL25 2,00 63 12,44 € 1.567,44 
  SOBL27 2,00 63 12,44 € 1.567,44 
  SOBL28 2,00 64 12,44 € 1.592,32 
  SOBL29 2,00 63 12,44 € 1.567,44 
  SOBL30 2,00 62 12,44 € 1.542,56 
  SOBL32 2,00 63 12,44 € 1.567,44 
  SOBL34 2,00 63 12,44 € 1.567,44 
  SOBL35 2,00 62 12,44 € 1.542,56 
  SOBL36 2,00 63 12,44 € 1.567,44 
  SOBL37 2,00 63 12,44 € 1.567,44 
 Total SOBL     51.103,52 
 SOPC SOPC01A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 
  SOPC02A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 
  SOPC06A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 
  SOPC09A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 



 
 
 

 

 

  SOPC10A 2,00 62 12,44 € 1.542,56 
  SOPC11A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 
 Total SOPC     9.379,76 
 TENO TENO01 2,00 63 12,44 € 1.567,44 
 Total TENO     1.567,44 

 
ADAPTAT TOBL TOBL00 2,00 100 12,44 € 2.488,00 

  
TOBL01 2,00 100 12,44 € 2.488,00 

  
TOBL02 2,00 80 12,44 € 1.990,40 

  
TOBL03 2,00 100 12,44 € 2.488,00 

  
TOBL04 3,00 82 12,44 € 3.060,24 

  
TOBL05 2,00 100 12,44 € 2.488,00 

  
TOBL06 2,00 125 12,44 € 3.110,00 

  
TOBL07 3,00 89 12,44 € 3.321,48 

  
TOBL08 2,50 91 12,44 € 2.830,10 

  
TOBL09 2,00 91 12,44 € 2.264,08 

 
Total TOBL 

    
26.528,30 

      146.201,10 

 
Segon.  Desestimar la petició d’indemnització de les despeses salarials corresponents a 

coordinadores de projectes i de coordinadora d’activitats. Tot i que la coordinació és 
una funció prevista en el PPT, com ja s’ha dit, les funcions d’aquestes figures 
s’enquadren en l’àmbit relacional i d’interlocució amb el Consell Comarcal per a 
l’execució del contracte; així que de manera genèrica no es pot considerar com a 
personal adscrit al servei i per tant tampoc subjecte a indemnització. Alhora el cost 
d’aquestes figures i de llurs funcions s’ha de considerar com una despesa fixa 
estructural inclosa entre els costos fixes: costos horaris i costos del servei de 
l’estudis de costos del servei d’acompanyants. Sigui com sigui, el contractista no 
acredita la part que pugui correspondre al contracte suspès en relació amb el conjunt 
de l’activitat de l’empresa ja que en tot cas i com s’han fonamentat ut supra la 
quantia indemnitzatòria no es pot determinar en percentatges.  

 
Tercer.  Desestimar la pretensió relativa a la indemnització de les despeses pel manteniment 

de les garanties definitives.  El contractista ha aportat una taula d’elaboració pròpia 
expressiva de les despeses pel manteniment de les garanties definitives. 
Nogensmenys, el contractista ha d’acreditar les despeses de manteniment de la 
garantia definitiva durant el període de suspensió del contracte, llur quantia i el 
pagament efectiu, cosa que no ha fet. 

 
Quart.  Estimar la petició relativa al pagament de les despeses corresponents a la llicència 

de Traceus per rutes del Vallès Oriental dels mesos de març, abril, maig i juny de 
2020 que s’acrediten per mitjà de les factures emeses per NUNSYS, SL, essent 
l’import de cadascuna de 2.904 euros, IVA inclòs. 

 
Cinquè.  Desestimar la sol·licitud d’indemnització de les despeses de telefonia ja que el 

contractista no acredita la relació de subcontractista de Serveis Educatius Cavall 
Cartró i els comprovants de pagament, ultra la dificultat per associar-los a les 
factures aportades, les quantitats d’uns i altres divergeixen. 

 
Sisè.  Desestimar la sol·licitud d’indemnització de les despeses relatives a reconeixements 

per prevenció de riscos laborals i EPIS entregats al seu personal en les expedicions 
que s’han activat esporàdicament. De les primeres no se n’acredita la vinculació amb 
l’objecte del contracte, de les segones no se n’acredita l’efectivitat dels danys i 
perjudicis puig que no en consta el pagament i dels dos conceptes que reclama s’ha 
de dir que corresponen a llurs obligacions de protecció de la salut i de prevenció de 
riscos laborals com empresari i que ni l’una ni l’altra, pel seu valor escàs no suposen 
una ruptura de l’economia del contracte.  

 
Setè.  Desestimar la petició relativa a la indemnització dels danys i perjudicis per les 

pòlisses d’assegurança previstes en el PCAP ja que no els ha acreditat. 
 
Vuitè.  Reconèixer el dret del contractista a percebre el 3 per 100 del preu de les 

prestacions que hauria d'haver executat el contractista durant el període de 



 
 
 

 

 

suspensió entre el 21 de juliol i el 24 d’octubre de 2020, de conformitat amb el que 
preveu el contracte, que és el següent: 

 
CODI 
RUTA 

NÚM. 
ACOMPANYANTS 

ADJUDICACIÓ: IMPORT PER 
EXPEDICIÓ 

TRAJECTES DIARIS 
DIES SUSPENSIÓ 

DEL SERVEI 
*ARTICLE 
208.2.5è 

TOBL00 1 19,80 € 2 17 20,20 € 

TOBL01 1 23,00 € 2 17 23,46 € 

TOBL03 1 19,80 € 2 17 20,20 € 

TOBL05 1 23,00 € 2 17 23,46 € 

TOBL06 1 19,80 € 2 18 21,38 € 

TOBL07 1 26,00 € 2 6 9,36 € 

TOBL08 1 19,80 € 2 11 13,07 € 

TOBL09 1 19,80 € 2 11 13,07 € 

     144,19 € 

 
Novè.  Desestimar la pretensió del contractista referent al pagament de les despeses 

generals ja que són un concepte no inclòs en l’article 34.1 del Reial decret llei 
8/2020. Nogensmenys, les despeses d’administració i gestoria pel període comprès 
entre el 21 de juliol i el 25 d’octubre s’inclouen en el concepte de despeses generals 
reconegut a l’epígraf precedent. 

 
Desè.  Reconèixer l’obligació per un import de 157.961,29 euros a càrrec de les aplicacions 

pressupostàries 2020 20 23100 22711 i 2020 32 32438 22706, número de referència 
22020000473, 22020000450, 22020000451, 22020000452, 22020000453 i 
2202000056, i ordenar-ne el pagament.  

 
Onzè.  Notificar aquest acord al contractista.” 

 
17. L’11 de març de 2021, el Consell Comarcal posà a disposició la notificació de l’acord 

esmentat al punt anterior, a la qual CLECE, SA, hi accedí el 12 de març de 2021. 
 

18. El 8 d’abril de 2021, registre d’entrada E2021005190, CLECE,SA, va interposar un 
recurs potestatiu de reposició contra l’Acord adoptat pel Ple del Consell Comarcal en 
sessió extraordinària-urgent l’11 de març de 2021 relatiu a la indemnització de l’article 
34.1 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de maig, per la suspensió del contracte per a la 
prestació del servei d’acompanyants del servei de transport escolar i del servei de 
transport adaptat i assistit. 
 

19. El 5 de maig de 2021, el senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental, va emetre un 
informe jurídic en virtut de l’article 3 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual 
es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de 
caràcter nacional, la funció pública de secretaria integra la fe pública i l’assessorament 
legal preceptiu. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Procedència del recurs potestatiu de reposició i presentació del recurs en temps i 

forma 
 

L’acte objecte d’impugnació és l’Acord adoptat pel Ple d’aquest Consell Comarcal en 
sessió extraordinària-urgent, d’11 de març de 2021, mitjançant el qual s’acorden diversos 
aspectes relatius a les sol·licituds presentades per CLECE, SA, d’indemnització de 
l’article 34.1 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de maig, de mesures urgents 
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, en relació al 
contracte per a la prestació dels serveis d'acompanyants del servei de transport escolar i 
del servei de transport adaptat i assistit. 
 
El contractista va accedir a la notificació de l’esmentat el 12 de març de 2021. 



 
 
 

 

 

 
Tal i com assenyala l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en endavant Llei 39/2015, els actes 
administratius que posin fi a la via administrativa podran ser recorreguts potestativament 
en reposició davant del mateix òrgan que els hagués dictat. 
 
L’acord objecte d’impugnació posa fi a la via administrativa ja que de conformitat amb el 
que disposa l’article 114.1 lletra c) de la Llei 39/2015 l’òrgan que l’ha dictat  no té 
superior jeràrquic.  
 
A més, el recurs s’ha interposat dins del termini d’un mes des de la notificació de l’acord, 
tal i com assenyala l’article 124.1 de la Llei 39/2015 i compleix amb els requisits de forma 
previstos a l’article 115.1 de la Llei 39/2015. 
 
 

2. Admissió del recurs potestatiu de reposició 
 
No s’ha produït cap de les causes previstes a l’article 116 de la Llei 39/2015, per la qual 
cosa és procedent l’admissió del recurs de reposició interposat. 
 
 

3. Normativa d’aplicació 
 
1. El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la 

gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 
  

2. El Reial decret 465/2020, de 17 de març, pel que es modifica el Reial decret 
463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la 
situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19. 

 
3. El Reial decret 476/2020, de 27 de març, es prorroga l’estat d’alarma declarat pel 

Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la 
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, fins a les 00:00 
hores del 12 d’abril de 2020. 

 
4. El Reial decret 487/2020, de 10 d’abril, es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial 

decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió 
de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, fins a les 00:00 hores del 
26 d’abril de 2020. 

 
5. El Reial decret 492/2020, de 24 d’abril, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat 

pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la 
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, fins a les 00:00 
hores del 10 de maig de 2020. 

 
6. El Reial decret 514/2020, de 8 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat 

pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la 
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, fins a les 00:00 
hores del 24 de maig de 2020. 

 
7. El Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma 

declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat 
d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, 
fins a les 00:00 hores del 7 de juny de 2020. 



 
 
 

 

 

 
8. El Reial decret 555/2020, de 5 de juny, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat 

pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la 
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, fins a les 00:00 
hores del 21 de juny de 2020. 

 
9. El Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per 

contenir la propagació de les infeccions causades pel SARS-CoV-2, fins a les 00:00 
hores del 9 de novembre de 2020. 

 
10. El Reial decret 956/2020, de 3 de novembre, pel qual es prorroga l’estat d’alarma 

declarat pel Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat 
d’alarma per contenir la propagació de les infeccions causades pel SARS-CoV-2, fins 
a les 00:00 hores del 9 de maig de 2021. 

 
11. El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a 

fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. 
 
12. El Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït 

recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis 
essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la 
lluita contra el COVID-19. 

 
13. El Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents 

complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19. 
 

14. El Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s’aproven mesures de 
recolzament al sector cultural i de caràcter tributari per a fer front a l’impacte 
econòmic i social del COVID-19. 

 
15. La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

financera. 
 
16. La Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de contractes del sector públic, per la que 

es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 
17. La Directiva 2014/24, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, 

sobre contractació pública. 
 
18. El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 

30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 

19. El Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general 
de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 

20. El Codi Civil, publicat per Reial decret de 24 de juliol de 1889. 
 
21. La Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra 

la morositat en les operacions comercials. 
 
22. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 



 
 
 

 

 

23. El Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

 
24. El Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 

d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
25. El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la 

Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
26. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 

administracions públiques. 
 
27. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
28. El Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació 

pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i 
en matèria tributària i econòmica. 

 
29. El Decret llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 

17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió 
de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i 
econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries 

 
30. El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals. 
 
 

4. Anàlisi sobre el fons de l’assumpte que planteja el recurs 
 

4.1 OBJECTE DEL RECURS  
 
CLECE,SA, fonamenta l’objecte del seu recurs en la disconformitat respecte a part dels 
acords adoptats per aquesta Administració en la resolució que ara s’impugna i, que en 
resum, són els següents:  
 
- L’estimació parcial de la sol·licitud d’indemnització relativa al pagament de les 
despeses salarials dels acompanyants, i la desestimació de la petició d’indemnització de 
les despeses salarials corresponents a coordinadores de projectes i de coordinadora 
d’activitats, atenent que aquesta part ha acreditat els costos efectivament abonats a tot 
el personal adscrit al contracte, de conformitat amb l’establert en l’article 34.1 del Reial 
Decret-Llei 8/2020, de 17 de maig.  
 
- La de desestimar la pretensió relativa a la indemnització de les despeses pel 
manteniment de les garanties definitives, atenent que ha estat acreditada aquesta 
despesa mitjançant l’aportació de documentació emesa per Crédito y Caución Atradius 
on consten les primes abonades al mes de juliol de 2019 pel manteniment de la garantia 
dipositada i al mes de novembre de 2019 pel manteniment de la garantia 
complementaria dipositada.  
 
- La desestimació de la sol·licitud d’indemnització de les despeses de telefonia, doncs a 
traves d’aquest escrit s’efectua la necessària esmena de la documentació acreditativa 
presentada.  
 



 
 
 

 

 

- El reconeixement del dret de CLECE a percebre el 3 per 100 del preu de les 
prestacions que hauria d'haver executat el contractista durant el període de suspensió 
entre el 21 de juliol i el 24 d’octubre de 2020, per import de 144,19 €, doncs interessa un 
aclariment, doncs per aquest període no ha estat sol·licitada indemnització. 
 
I sol·licita que es tingui per interposat en temps i forma recurs de reposició contra la 
Resolució de l’Acord adoptat pel Ple d’aquest Consell Comarcal en sessió extraordinària-
urgent, d’11 de març de 2021, notificada a aquesta part el 12 de març d’enguany, 
mitjançant la qual s’acorden diversos aspectes relatius a les sol·licituds presentades per 
CLECE, SA, d’indemnització de l’article 34.1 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de maig, 
de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-
19, en relació al contracte per a la prestació dels serveis d'acompanyants del servei de 
transport escolar i del servei de transport adaptat i assistit, suspès durant l’estat 
d’alarma, i d’acord amb l’exposat en el cos del present recurs, procedeixi a dictar una 
nova resolució que estimi les sol·licituds presentades per aquesta part en data 20 de 
juliol i 5 d’agost de 2020 per la suspensió del contracte durant el període comprès entre 
el 14 de març i el 30 de juliol de 2020, en els aspectes i per les raons al·legades en 
aquest escrit. 
 
Seguidament es procedeix a analitzar punt per punt cadascun dels motius d’impugnació 
relacionats anteriorment. 
 
 
4.2 SEGONA AL·LEGACIÓ: RESPECTE A L’ESTIMACIÓ PARCIAL DE LES 
DESPESES SALARIALS 
 
CLECE,SA, al·lega que el Consell Comarcal ha calculat la indemnització corresponent a 
les despeses salarials dels monitors en base al conveni col·lectiu de treball de les 
empreses de transports mecànics de viatgers de la província de Barcelona per la 
categoria de conductor la qual cosa esdevé errònia ja que el conveni col·lectiu que 
resulta d’aplicació per al personal adscrit al servei contractat és el III Conveni col·lectiu 
del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya per als anys 2011 a 2016 (codi 
de conveni núm. 79002295012003). 
 
En relació amb aquesta qüestió cal fer avinent que el conveni col·lectiu que s’ha tingut 
en compte per calcular la indemnització corresponent a les despeses salarials dels 
monitors és el III Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de 
Catalunya per als anys 2011 a 2016, resultant un preu per hora per al personal indefinit o 
fixe de 12,44 euros. 
 
Aquest conveni es troba referenciat en el fonament de dret vuitè, quan es descriu el 
concepte de despeses salarials, així com pel que fa als increments retributius, també 
s’esmenta la Resolució TSF/514/2019, de 26 de febrer, per la qual es disposa la 
inscripció de l'Acord parcial del conveni esmentat en el Registre de convenis i acords 
col·lectius de treball de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, 
Seguretat i Salut Laboral. 
 
D’acord amb això, si bé és cert que en l’epígraf corresponent a “l’acreditació i els mitjans 
de prova” del fonament de dret vuitè s’esmenta erròniament el conveni col·lectiu de 
treball de les empreses de transports mecànics de viatgers de la província de Barcelona 
per la categoria de conductor, el càlcul de la indemnització de les despeses salarials dels 
monitors s’ha realitzat de forma correcta en aplicació del conveni que li correspon que és 
el III Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya per als 
anys 2011 a 2016. 



 
 
 

 

 

 
D’altra banda, la recurrent esgrimeix que té dret a ser indemnitzat per les despeses 
salarials que efectivament hagués abonat al personal que figurés adscrit amb data 14 de 
març de 2020 a l’execució ordinària del contracte, durant el període de suspensió, sense 
cap referència a què es valori aquest import tenint en compte el conveni aplicable ni 
altres aspectes; no essent factible establir per via interpretativa una condició que la 
norma no ha introduït, com seria aplicar uns càlculs en base als salaris del conveni ni les 
millores salarials.  
 
Respecte a aquesta qüestió, l’article 34.1 del Reial decret llei  8/2020 disposa que el 
contractista pot ser indemnitzat, entre d’altres, per les despeses salarials que 
efectivament hagués abonat al personal que figurava adscrit amb data 14 de març de 
2020 a l’execució ordinària del contracte, durant el període de suspensió. 
 
En aquest sentit, l’esmentat precepte estableix dues condicions per tal de poder 
reconèixer la indemnització al contractista que són, d’una banda, que efectivament 
s’hagin pagat les despeses salarials del personal i, de l’altra, que aquest personal consti 
adscrit a l’execució ordinària del contracte. 
 
Si bé és cert que CLECE,SA, aporta mitjans de prova que tenen com objectiu acreditar 
l’efectiu pagament de les despeses salarials i acredita que el centre de treball és el 
servei d’acompanyants del servei de transport escolar i el servei transport adaptat i 
assistit del Consell Comarcal del Vallès Oriental, aquest element no és suficient per 
resultar provada l’adscripció del personal, en el benentès que l’adscripció és un fet que 
de manera incontrovertida s’hauria de poder acreditar mitjançant un contracte –laboral o 
d’una altra naturalesa- en què s’hi identifica l’objecte del contracte –la ruta amb 
expressió de la denominació o del seu itinerari.   
 
En aquest sentit, la recurrent reconeix en el seu escrit de recurs que hi ha personal 
(plantilla volant) no assignat a una ruta concreta, esdevenint així la no adscripció un fet 
no controvertit. 
 
En conseqüència, la no adscripció fixa d’un acompanyant a una ruta determinada no 
permet prendre en consideració a efectes indemnitzatoris pel que és del cas cap 
retribució concreta i determinada, tampoc cap tipus de complement ad personam dels 
previstos a l’article 40 i ss del Conveni col·lectiu. Les gratificacions extraordinàries de 
d’estiu i Nadal de l’article 47 tenen la consideració de salari tot i la proporcionalitat de la 
seva determinació.  
 
Així doncs, la interpretació que fa aquesta Administració es fonamenta en un principi 
garantista del dret del contractista a percebre una indemnització en concepte de 
despeses salarials defugint de les contradiccions i de l’arbitrarietat que podria suposar 
una interpretació literal del precepte. 
 
Finalment, CLECE,SA, considera que les figures de coordinació és personal adscrit a 
l’execució ordinària del contracte en tant que aquest personal és un cost directe i fixe. 
 
Tal i com s’especifica en l’Acord adoptat pel Ple del Consell Comarcal que s’impugna, tot 
i que la coordinació és una funció prevista en el PPT, les funcions d’aquestes figures 
s’enquadren en l’àmbit relacional i d’interlocució amb el Consell Comarcal per a 
l’execució del contracte; així que de manera genèrica no es pot considerar com a 
personal adscrit al servei i per tant tampoc subjecte a indemnització. Alhora el cost 
d’aquestes figures i de llurs funcions s’ha de considerar com una despesa fixa estructural 
inclosa entre els costos fixes: costos horaris i costos del servei de l’estudi de costos del 



 
 
 

 

 

servei d’acompanyants. Sigui com sigui, el contractista no acredita la part que pugui 
correspondre al contracte suspès en relació amb el conjunt de l’activitat de l’empresa ja 
que en tot cas la quantia indemnitzatòria no es pot determinar en percentatges.  
 
Malgrat que la petició del contractista relativa al pagament íntegre de les despeses 
salarials dels monitors s’ha de desestimar pels motius exposats, un cop revisats els 
càlculs per a la determinació de les despeses salarials susceptibles de ser 
indemnitzades que es varen efectuar en l’Acord del Ple del Consell Comarcal que ara 
s’impugna, es detecta que les rutes EOBL001A, EOBL002A, EOBL021A i EOBL022A es 
presten amb la presència de dos monitors però el càlcul que es va fer només va tenir en 
compte un monitor. Així mateix, cal posar de manifest que en l’Acord del Ple del Consell 
Comarcal que és objecte d’impugnació hi consta per error la ruta EOBL034A, ruta que no 
pot ser objecte d’indemnització ja que la recurrent no n’ostenta la condició de 
contractista.  
 
Per tant, la quantia indemnitzatòria corresponent a les rutes EOBL001A, EOBL002A, 
EOBL021A i EOBL022A s’ha de veure incrementada en els termes que s’especifiquen 
en el quadre que tot seguit es detalla i la quantia indemnitzatòria reconeguda per a la 
ruta EOBL034A no es pot incloure en la quantificació de la indemnització reconeguda. 
Del que en resulta una quantitat indemnitzatòria, de caràcter complementari a la 
reconeguda en l’Acord del Ple del Consell Comarcal d’11 de març de 2021, a favor de la 
recurrent següent: 

 
Tipus 

Transport 
Tipus Ruta Codi ruta Durada de 

la ruta (1) 
Dies de 

suspensió del 
servei (2) 

Cost preu 
hora (3) 

Quantia 
indemnitzatòria 

ESCOLAR EOBL EOBL001A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 
  EOBL002A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 
  EOBL021A 2,00 62 12,44 € 1.542,56 
  EOBL022A 2,00 62 12,44 € 1.542,56 
  EOBL034S 2,00 62 12,44 € -1.542,56 

 TOTAL      4.677,44 EUR 

 
(1) Hores  
(2) Des del 13 de març segons la ruta i fins al 19 de juny de 2020 segons la ruta 
(3) Conceptes indemnitzables: 
 Salari base 
 Pagues extraordinàries d’estiu i Nadal 
 Cotitzacions Seguretat Social  

 
 
4.3 TERCERA AL·LEGACIÓ: RESPECTE LA DESESTIMACIÓ DE LA 
INDEMNITZACIÓ DE LES DESPESES PEL MANTENIMENT DE LES GARANTIES 
DEFINITIVES  
 
La recurrent sosté, en relació amb la sol·licitud d’indemnització per al període de 
suspensió de les despeses pel manteniment de les garanties, que consta adequadament 
justificada aquesta despesa en el moment oportú en la taula d’elaboració pròpia referida 
a l’Acord del Ple del Consell Comarcal que ara s’impugna acompanyada a la sol·licitud 
de la indemnització, essent posteriorment acreditada amb documentació externa. 
 
Tal i com es va posar de manifest en l’Acord del Ple del Consell Comarcal objecte 
d’aquest recurs, la taula resum aportada per la recurrent no constitueix prova suficient 
per acreditar el pagament efectiu de les despeses corresponents al manteniment de les 
garanties definitives constituïdes. 
 



 
 
 

 

 

Concretament, el 19 de febrer de 2021, registre d’entrada número E2021002842, en 
resposta al requeriment de documentació formulat pel Consell Comarcal el 8 de febrer 
de 2021, registre de sortida número S2021001717, en el que se li requeria, entre 
d’altres, la documentació que justifiqui i acrediti les despeses originades pel manteniment 
de la garantia definitiva, CLECE,SA, va aportar el següent: 
 
1. Un quadre resum de les pòlisses contractes amb Crédito y Caución Atradius en el 

que es detallen els concepte següents: 
 

 

 
 

2. Còpia de la pòlissa d’assegurança de caució número 3.979.561. 
 
De la revisió d’aquesta documentació es torna a constatar que el quadre resum aportat, 
tot i referir-se a les pòlisses d’assegurança de caució constituïdes com a garantia 
definitiva de cadascun dels lots que integren el contracte d’acompanyants del servei de 
transport escolar i de transport adaptat i assistit del Consell Comarcal, no és prova 
suficient per acreditar l’efectiu pagament de les despeses de manteniment de la garantia 
definitiva. Així mateix, el document aportat relatiu a la pòlissa d’assegurança de caució 
número 3.979.561, de l’11 de novembre de 2009, no es correspon a cap pòlissa 
constituïda com a garantia definitiva del contracte. 
 
D’acord amb tot això, s’ha de desestimar aquesta petició. 
 
 
4.4 QUARTA AL·LEGACIÓ: RESPECTE A LES CONSIDERACIONS 
D’INDEMNITZACIO DE LES DESPESES DE LLOGUER O COSTOS DE 
MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPS 
 
En relació amb les despeses de telefonia, CLECE, SA, reconeix que va presentar, 
erròniament, factures i justificants bancaris per acreditar el pagament d’aquestes 
despeses dels mesos d’abril, maig, juny, juliol i agost de 2020 corresponents a una altra 
mercantil. 
 
Per esmenar-ho aporta en el propi escrit de recurs les factures de telefonia 
corresponents al període comprès entre els mesos d’abril a agost, ambdós inclosos i els 
justificants de pagament d’aquestes. 
 
De la revisió de la documentació aportada es constata que les factures estan 
domiciliades a nom de CLECE,SA. En aquestes factures hi consta el següent tipus de 
contracte “Plan corporativo tarifa única” i diverses extensions mòbils que es concreten 
entre 181 i 221. 



 
 
 

 

 

 
Tal i com queda palès en l’Acord del Ple del Consell Comarcal que és objecte 
d’impugnació, el contractista té l’obligació de dotar als acompanyants d’un telèfon mòbil 
durant la prestació del servei, garantint que està operatiu en tot moment i que se’n fa un 
ús responsable així com els mitjans necessaris per a poder accedir al sistema 
d’informació que permeti la gestió telemàtica diària del servei. 
 
Nogensmenys, l’article 34.1 c) del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, disposa que 
són indemnitzables les despeses de lloguer o costos de manteniment de maquinària, 
instal·lacions de maquinària, instal·lacions i equips relatius al període de suspensió del 
contracte, adscrits directament a l’execució del contracte, sempre que el contractista 
acrediti que aquests mitjans no van poder ser emprats per a altres fins diferents durant la 
suspensió del contracte. 
 
En aquest sentit, la recurrent no acredita que aquests contractes de telefonia estiguin 
directament adscrits a l’execució del contracte ni tampoc acredita que aquests mitjans no 
varen poder ser emprats per a altres fins diferents durant la suspensió del contracte. 
 
Amb la documentació aportada resulta impossible determinar quin import d’aquestes 
factures correspon, en el cas que sigui així, al servei d’acompanyants del transport 
escolar i del transport adaptat i assistit del Consell Comarcal. 
 
D’altra banda, tal i com consta en l’Acord del Ple del Consell Comarcal impugnat, la 
determinació de la despesa per mitjà de percentatges, no és possible essent necessària 
la singularització dels pagaments efectivament realitzats a causa de la suspensió, tal i 
com determina la sentència del Tribunal Suprem 4120/2014, d’1 d’octubre de 2014. 
 
D’acord amb tot això, s’ha de desestimar la petició del contractista. 
 
 
4.5 CINQUENA AL·LEGACIÓ: RESPECTE A LA INDEMNITZACIÓ DEL 3 PER 100 
DEL PREU DE LES PRESTACIONS. 
 
La part recurrent se sorprèn del reconeixement del dret d’aquesta a percebre el 3 per 
100 del preu de les prestacions que hauria d'haver executat el contractista durant el 
període de suspensió comprès entre el 21 de juliol i el 24 d’octubre de 2020, per import 
de 144,19 €, en el que no estava suspesa l’activitat en la seva totalitat i atenent que no 
l’ha sol·licitat ni quantificat, desconeixent, per tant, la motivació de l’adopció d’aquest 
acord i sol·licitant un aclariment. 
 
Tal i com ja es va exposar en l’Acord objecte d’impugnació, el reconeixement del dret a 
percebre el 3 per 100 del preu de les prestacions que hauria d'haver executat el 
contractista durant el període de suspensió entre el 21 de juliol i el 24 d’octubre de 2020, 
troba el seu fonament en l’anàlisi que tot seguit s’efectua. 
 
Cal fer avinent que el 22 d’abril de 2020, la Presidència del Consell Comarcal, mitjançant 
el Decret número 2020PRES000153, va reconèixer la impossibilitat d’executar el 
contracte per a la prestació del servei d’acompanyament del Servei de transport escolar i 
del Servei de transport adaptat i assistit que presta CLECE,SA, i en conseqüència, va 
suspendre el contracte en virtut de l’article 34.1 del Reial decret llei 8/2020, formalitzant-
se l’acta de suspensió el 5 de maig de 2020. 
 
De la mateixa manera, la Presidència va acordar aixecar parcialment la suspensió del 
contracte per a les rutes que es relacionen en els períodes detallats a continuació: 



 
 
 

 

 

 
Codi rutes Núm. decret 

d'aixecament  
Data decret 

d’aixecament  
Data formalització acta 

d’aixecament 
Període d’aixecament 

SOBL07 2020PRES000219 11/06/2020 --- Dies 15,16, 17, 18 i 19 de 
juny de 2020 

SOBL13 2020PRES000207 06/06/2020 --- Dies 8, 10, 11 i 18 de juny 

SOBL35 2020PRES000222 16/06/2020 --- 17/06/2020 

TOBL02 TOBL06  2020PRES000285 15/07/2020 21/08/2020 A partir del 16/07/2020 
aquest dia inclòs 

TOBL04 2020PRES000285 15/07/2020 21/08/2020 A partir del 20/07/2020 
aquest dia inclòs 

 
El 26 de juny de 2020, la Presidència del Consell Comarcal, mitjançant el Decret número 
2020PRES000238, va aixecar la suspensió del contracte per a la prestació del servei 
d’acompanyament del Servei de transport escolar i del Servei de transport adaptat i 
assistit, per la part corresponent a l’acompanyament del servei de transport escolar, amb 
efectes a partir de l’endemà de la finalització de les classes del curs escolar 2019-2020, 
que és el 20 de juny de 2020. I l’acta d’aixecament parcial es va formalitzar el 21 d’agost 
de 2020. 
 
Finalment, el 5 d’agost de 2020, la Presidència del Consell Comarcal, mitjançant el 
Decret número 2020PRES000341, va aixecar totalment la suspensió del contracte per a 
la prestació del servei d’acompanyament del servei de transport escolar i del servei de 
transport adaptat i assistit, per la part corresponent a l’acompanyament del servei de 
transport adaptat i assistit, amb efectes a partir de l’1 d’agost de 2020 aquest inclòs. 
 
El tancament dels centres és una mesura ordenada per la Generalitat de Catalunya per 
combatre la COVID-19 que comporta la impossibilitat d’executar els contractes de tracte 
successiu i la suspensió de fet com és el contracte d’acompanyants del servei de 
transport escolar i de transport adaptat i assistit que el contractista no té el deure jurídic 
de suportar. Aquesta mesura s’ha mantingut, pel que fa al transport adaptat i assistit en 
diversos moments temporals en els que el Reial decret llei 8/2020 no sempre ha estat en 
vigor. 
 
La disposició final desena del Reial decret llei 8/2020 preveu que con carácter general, 
las medidas previstas en el presente real decreto-ley mantendrán su vigencia hasta un 
mes después del fin de la vigencia de la declaración del estado de alarma. No obstante, 
lo anterior, aquellas medidas previstas en este real decreto-ley que tienen un plazo 
determinado de duración se sujetarán al mismo.  
 
L’estat d’alarma fou declarat novament el 25 d’octubre de 2020 mitjançant el Reial decret 
926/2020 i mitjançant el Reial decret 956/2020, de 3 de novembre, se n’acordà la 
pròrroga fins a les 00.00 hores del 9 de maig de 2021. 
 
Així en resulta que els períodes compresos entre el 13 de març i el 21 de juliol de 2020 i 
entre el 25 d’octubre de 2020 i fins a la data d’avui els és aplicable el règim de l’article 
34.1 del Reial decret llei 8/2020; i, en canvi, el període comprès entre 22 de juny i el 24 
d’octubre de 2020 li és aplicable el règim de l’article 208 de la Llei 9/2017 i la clàusula 43 
del contracte per a la prestació del servei d’acompanyants del servei de transport escolar 
i del servei de transport adaptat i assistit. En el darrer d’aquests períodes tot i que el 
contracte no s’ha suspès formalment el servei no s’ha prestat puntualment, com a 
conseqüència, del retard en l’obertura dels centres durant el mes de setembre i dels 
confinaments puntuals que han comportat la suspensió del servei de fet. 
 
El Reial decret llei 8/2020 desplaça però no deroga la Llei 9/2017 per la qual cosa els 
efectes de la suspensió de fet i de dret del contracte s’han de substanciar d’acord amb 



 
 
 

 

 

l’article 208 de la LCSP, que disposa que un cop acordada la suspensió, l'Administració 
ha d'abonar al contractista els danys i perjudicis efectivament soferts per aquest amb 
subjecció a les regles següents: a) Llevat que el plec que regeixi el contracte estableixi 
una altra cosa, l'abonament esmentat només ha de comprendre, sempre que en els 
punts 1r a 4t s'acrediti fefaentment la seva realitat, efectivitat i import, els conceptes 
següents: … 3r Despeses salarials del personal que necessàriament hagi de quedar 
adscrit al contracte durant el període de suspensió. 

 
En aquest sentit, la clàusula 43 del PCAP disposa que: 

 
“1. De conformitat amb l’article 208 de la LCSP, el contracte podrà ser suspès per acord del 
Consell Comarcal o perquè el contractista opti per suspendre el seu compliment, en cas de 
demora en el pagament del preu superior a 4 mesos, comunicant-ho al Consell Comarcal amb 
un mes d’antelació.  
 
2. En tot cas, el Consell Comarcal ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a 
sol·licitud del contractista, en la que es consignaran les circumstàncies que l’han motivat i la 
situació de fet en l’execució del contracte.  L’acta de suspensió, d’acord amb el que preveu 
l’article 103 del RGLCAP, l’han de signar una persona en representació de l’òrgan de 
contractació i el contractista i s’ha d’estendre en el termini màxim de dos dies hàbils, a comptar 
de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió.  
 
3. El Consell Comarcal ha d’abonar al contractista els danys i perjudicis que efectivament se li 
causin de conformitat amb el que preveu l’article 208.2 de la LCSP. L’abonament dels danys i 
perjudicis a l’empresa farà seguint les regles establertes a l’article 208.2 de la LCSP.” 

 
L’article 208 de la Llei 9/2017, disposa que un cop acordada la suspensió, l'Administració 
ha d'abonar al contractista els danys i perjudicis efectivament soferts per aquest amb 
subjecció a les regles següents, llevat que el plec que regeixi el contracte estableixi una 
altra cosa: 

 
1r  Despeses per manteniment de la garantia definitiva. 
2n  Indemnitzacions per extinció o suspensió dels contractes de treball que el 

contractista tingui concertats per a l'execució del contracte en el moment 
d'iniciar-se la suspensió. 

3r  Despeses salarials del personal que necessàriament hagi de quedar adscrit al 
contracte durant el període de suspensió. 

4t  Lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i equips 
sempre que el contractista acrediti que aquests mitjans no es van poder 
utilitzar per a altres fins diferents de l'execució del contracte suspès. 

5è  Un 3 per 100 del preu de les prestacions que hauria d'haver executat el 
contractista durant el període de suspensió, de conformitat amb el que 
preveuen el programa de treball o el mateix contracte. 

6è  Les despeses corresponents a les pòlisses d'assegurança subscrites pel 
contractista previstes en el plec de clàusules administratives vinculades a 
l'objecte del contracte. 

 
L'abonament només pertoca sempre que en relació amb els punts 1r a 4t s'acrediti 
fefaentment la seva realitat, efectivitat i import; tal i com preveu l’article 34.1 del Reial 
decret llei 8/2020. Els punts 1r, 3r, 4t i 6è d’aquest article són els mateixos conceptes 
indemnitzables que els previstos a l’article 34.1 del Reial decret llei 8/2020.  

 
Per tant, per les suspensions del contracte compreses entre el 21 de juliol i el 24 
d’octubre de 2020, ambdós inclosos, s’ha d’abonar al contractista el 3 per 100 del preu 
de les prestacions que hauria d'haver executat el contractista durant el període de 
suspensió, de conformitat amb el que preveu el contracte, que és el següent: 



 
 
 

 

 

 

CODI 
RUTA 

NÚM. 
ACOMPANYANTS 

ADJUDICACIÓ: IMPORT PER 
EXPEDICIÓ 

TRAJECTES 
DIARIS 

DIES 
SUSPENSIÓ 
DEL SERVEI 

*ARTICLE 
208.2.5è 

TOBL00 1 19,80 € 2 17 20,20 € 

TOBL01 1 23,00 € 2 17 23,46 € 

TOBL03 1 19,80 € 2 17 20,20 € 

TOBL05 1 23,00 € 2 17 23,46 € 

TOBL06 1 19,80 € 2 18 21,38 € 

TOBL07 1 26,00 € 2 6 9,36 € 

TOBL08 1 19,80 € 2 11 13,07 € 

TOBL09 1 19,80 € 2 11 13,07 € 

     144,19 € 

 
*L’article 208.2.5è de la Llei 9/2017, estableix un 3 per 100 del preu de les prestacions que hauria d’haver 
executat el contractista durant el període de suspensió, de conformitat amb el que preveuen el programa de 
treball o el mateix contracte. 

 
 

5.6 SISENA AL·LEGACIÓ: RESPECTE A L’ENRIQUIMENT INJUST. 
 
La recurrent assenyala que el Consell Comarcal pot incórrer en un enriquiment injust en 
el cas de mantenir en els mateixos termes la Resolució que ara s’impugna. 
 
En relació amb aquesta qüestió, cal posar de manifest que el càlcul del quantum 
indemnitzatori de les despeses salarials s’ha dut a terme d’acord amb els preceptes 
legals que en resulten d’aplicació tal i com ja s’ha explicat en el fonament de dret 4.2 
d’aquest acord. 
 
Per aquest motiu, aquest càlcul resulta ajustat a dret i no concorren els elements que 
podrien configurar un supòsit d’enriquiment injust. 
 
 

5. Òrgan competent per a resoldre el recurs interposat 
 
L’article 34.1 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents 
extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, estableix que 
l’òrgan de contractació és el que, a sol·licitud del contractista, ha d’apreciar la impossible 
execució del contracte i declarar la suspensió d’aquest en el termini màxim de 5 dies 
naturals. La clàusula 4.1 del Plec de clàusules administratives particulars que regula el 
contracte estableix que l’òrgan de contractació és el Ple del Consell Comarcal. 
 
L’òrgan que va adoptar l’acord objecte d’aquest recurs fou el Ple del Consell Comarcal, 
per la qual cosa, d’acord amb l’article 123.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, l’òrgan que 
ha de resoldre el recurs és el mateix òrgan que el va dictar. 
 
 

Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Desestimar totalment el recurs potestatiu de reposició interposat per CLECE,SA, el 8 

d’abril de 2021, contra l’Acord adoptat pel Ple d’aquest Consell Comarcal en sessió 
extraordinària-urgent, d’11 de març de 2021, mitjançant el qual s’acorden diversos 
aspectes relatius a les sol·licituds presentades per CLECE, SA, d’indemnització de 
l’article 34.1 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de maig, de mesures urgents 
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, en relació al 



 
 
 

 

 

contracte per a la prestació dels serveis d'acompanyants del servei de transport escolar i 
del servei de transport adaptat i assistit. 
 

2. Reconèixer el dret de CLECE,SA, com a contractista del contracte per a la prestació del 
servei d’acompanyants del servei de transport escolar i del servei de transport adaptat i 
assistit, a percebre en concepte d’indemnització, de caràcter complementari a la 
reconeguda en l’Acord del Ple del Consell Comarcal d’11 de març de 2021, la quantia en 
concepte de despeses salarials dels acompanyants següent: 

 
Tipus Transport Tipus Ruta Codi ruta Durada de 

la ruta  
Dies de 

suspensió del 
servei  

Cost preu 
hora  

Quantia 
indemnitzatòria 

ESCOLAR EOBL EOBL001A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 
  EOBL002A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 
  EOBL021A 2,00 62 12,44 € 1.542,56 
  EOBL022A 2,00 62 12,44 € 1.542,56 
  EOBL034S 2,00 62 12,44 € -1.542,56 

 TOTAL      4.677,44 EUR 

 
3. Reconèixer l’obligació per un import de 4.677,44 euros a càrrec de l’aplicació 

pressupostària 2021 32 32430 22706, número de referència 22021000798, i ordenar-ne 
el pagament. 
 

4. Notificar aquest acord a CLECE, SA.” 
 
El president 
 
Molt bé, alguna intervenció al respecte? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova la proposta amb els 26 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Esquerra 
Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i Callado, Núria Carné i 
Navarro, Anna Cella i Navarro, Assia Cherdal i Roukha, Joan Josep Galiano i Peralta, Enric 
Gisbert i Tomás, Magalí Miracle i Rigalós, Imma Ortega i Martí i Marina Planellas i Alegre; 
per part del Grup Comarcal Partit dels Socialistes de Catalunya - CP, els senyors i les 
senyores Emiliano Cordero Soria, Eva Maria Díaz Medina, Maria del Mar Hernández 
Sánchez, Francesc Juzgado Mollá, Joan Ramon i Bernabé, Francesc Sánchez Castilla, Juan 
Manuel Segovia Ramos, Catalina Siles Royo, Àlex Valiente Almazan i Eduard Vallhonesta 
Alarcón; per part del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els senyors i les senyores 
Gemma Brunet Ferrer, Francesc Colomé Tenas, Roser Colomé Soler, Joan Daví Mayol i 
Joan Pons Fiori, i per part del Grup Comarcal En Comú Guanyem, els senyors Jordi Manils 
Tavio i José Antonio Montero Domínguez. I les 2 abstencions de, per part del Grup 
Comarcal Ciutadans, la senyora Susana Barroso Valverde i el senyor Manuel Losada 
Seivane. 
 
 
S’aixeca la sessió a les setze hores i set minuts, de la qual cosa, com a secretari accidental, 
dono fe, amb el vistiplau del senyor president. 
 
Document signat electrònicament. 
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