
 
 
 
 

 
 

 
 
Jordi Vendrell i Ros, com a secretari accidental del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, 
  
C E R T I F I C O : 
 
Que el Ple 6/2021 del Consell Comarcal, de 19 de maig de 2021, va prendre, entre 
d’altres, l’acord següent: 
  
1.. Iniciar el procediment d’imposició de penalitats al contractista CLECE, SA per 
un incompliment contractual sobre el contracte del servei d’acompanyants dels 
serveis de transport escolar obligatori i no obligatori del servei de transport 
adaptat i assistit del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 18 de maig de 2021, el senyor Antoni Cornellas Aligué, responsable del contracte per a la 

prestació del servei d’acompanyants dels serveis de transport escolar obligatori i no 
obligatori del servei de transport adaptat i assistit del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
ha emès el següent informe que descriu el següents fets: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental és l’administració competent per a la gestió del servei de 

transport escolar obligatori i no obligatori de la comarca.  
 

2. El 24 de maig de 2016 es va formalitzar, entre el Departament d’Ensenyament i el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, el conveni de col·laboració relatiu a la delegació de competències 
quant a la gestió del servei escolar de transport i el servei escolar de menjador, amb vigència fins 
el 31 de desembre de 2022.  

 
3. Les rutes de transport escolar obligatori i no obligatori es presten sempre amb un acompanyant. 
 
4. El 29 d’agost de 2018, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i Clece SA, van formalitzar el 

contracte administratiu per a la prestació del servei d’acompanyants dels serveis de transport 
escolar obligatori i no obligatori i del servei de transport adaptat i assistit del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental. 
 
Amb la formalització del contracte, el contractista es comprometia a executar el contracte amb 
estricta subjecció als Plecs de clàusules administratives particulars, el Plec de prescripcions 
tècniques, la proposició presentada pel mateix contractista i altres documents contractuals. 
 
El 28 d’agost de 2020 van formalitzar la pròrroga de l’esmentat contracte pel període de dos anys.  
 

5. Per altre banda, el 6 d’agost de 2020 mitjantçant Decret de Gerència núm. 2020GER001279 
s’adjudica el contracte basat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta SOBL18 de 
l' Institut Vilanova, de Vilanova del Vallès, corresponent a la categoria de Transport escolar 
ordinari, a CINGLES BUS, SA. 
 



 
 
 
 

 
 

Amb la formalització del contracte basat, el contractista es comprometia a executar el contracte 
amb estricta subjecció als Plecs de clàusules administratives particulars, el Plec de prescripcions 
tècniques, la proposició presentada pel mateix contractista i altres documents contractuals 
 
En aquesta ruta de transport correspon l’assignació d’un acompanyant d’acord amb el contracte 
per a la prestació del servei d’acompanyants dels serveis de transport escolar obligatori i no 
obligatori i del servei de transport adaptat i assistit del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 
6. El 29 d’octubre de 2019, la direcció de l’Institut Vilanova comunica telefònicament al Consell 

Comarcal una incidència en la ruta de transport SOBL18, consistent en que els alumnes usuaris 
de l’esmentada ruta estaven arribant caminant al centre educatiu. 

 
7. Atenent als fets exposats, des de l’Àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal es contacta 

telefònicament amb l’empresa adjudicatària del servei d’acompanyants, CLECE SA, i amb 
l’empresa adjudicatària del contracte basat de la ruta, CINGLES BUS, SA als efectes de demanar 
explicacions i esclarir els fets, ja que el Consell Comarcal no havia rebut cap informació al 
respecte. 

 
8. El 20 de novembre de 2020, la Gerència del Consell Comarcal del Vallès Oriental mitjançant 

Decret núm. 2020GER001836 acordà iniciar expedient informatiu en relació amb l’incident 
ocorregut en el servei de transport escolar de la ruta SOBL18 realitzat el 29 d’octubre de 2020 i 
procedir a requerir informe a Cingles Bus, SA i CLECE SA en relació amb aquests fets per tal de 
poder determinar si l’actuació podia ser constitutiva d’un incompliment contractual. 
 

9. El 3 de desembre de 2020, el senyor Jose Manuel Espinas Javier, en representació de CLECE 
SA, presenta instància, registre entrada núm. E/001055-2020 del Consell, en compliment del 
requeriment efectuat pel Consell Comarcal i aporta informe de incidència amb el contingut que 
passem a reproduir de forma literal seguidament: 
 

“En relació al incident ocorregut en el servei de transport escolar de la ruta SOBL18 realitzat 
el 29 d’octubre de 2020, indicar que la ruta s’inicia a les 7.30h al Pàrquing de Can Martinet per 
dirigir-se a Vilanova del Vallès. 
 
Concretament el dia indicat l’acompanyant de la ruta va trucar a Coordinació a les 7:31h per 
informar que el vehicle no es trobava al punt de trobada de la ruta per iniciar el trajecte 
d’anada cap a l’Institut Vilanova. 
 
Seguidament des de Coordinació es truca d’immediat al telèfon d’urgència de l’empresa de 
transport (Cingles Bus) per informar de la demora i demanar on es trobava el vehicle. Després 
de varis minuts, a les 7:42 h, Cingles Bus ens informa que ha tingut una incidència amb 
l’autobús destinat a la ruta i que envien un vehicle de recanvi més ràpid possible cap al punt 
de trobada per iniciar la ruta. Aquesta informació es trasllada a l’acompanyant que es troba al 
punt de trobada. 
El vehicle de substitució arriba al punt de trobada a les 7:55 h i al mateix moment el monitor 
informa a coordinació de l’inici de la ruta. 
 
A les 8:07h, el consell Comarcal truca a coordinació informant que el centre de destí els ha 
telefonat per comentar-los que la ruta SOBL18 encara no ha arribat al centre i que alguns 
familiars s’han queixat que vehicle no ha passat per la parada en l’horari establert. 
 
Des de coordinació es truca a l’acompanyant per informar-se de la situació de la ruta, i aquest 
narra que no ha avisat ni als usuaris ni al centre de la demora ja que estava pendent de 
l’arribada del vehicle i un cop arriba el vehicle es disposa a fer vigilància i control dels usuaris i 
usuàries del servei de transport informant a Coordinació que en arribar a la primera parada no 



 
 
 
 

 
 

ha pujat ningú; i a la segona només 4 usuaris. Finalment la ruta ha finalitzat amb 25 minuts de 
demora. 
 
En finalitzar la ruta, des de CLECE s’informa a l’acompanyant via telefònica del protocol 
d’actuació davant la demora: avisar familiars/usuaris i centre destí. I que l’incompliment pot 
causar amonestacions en properes ocasions.” 

 
10. D’acord amb els fets exposats a l’epígraf 9 d’aquesta relació de fets i amb les obligacions 

establertes en el Plec de prescripcions tècniques que regeixen el contracte per a la gestió del 
servei d’acompanyants del servei de transport escolar i del servei de transport adaptat i assistit del 
Vallès Oriental, en endavant PPT, l’actuació de CLECE,SA pot ser constitutiva de l’incompliment 
de les següents obligacions: 
 
a) La clàusula 5 del PPT en la què s’estableixen l’obligació del contractista de comunicar al 

Consell Comarcal qualsevol incidència que es produeixi en el servei, en els termes següents:  
 
- “3. Comunicar al Consell Comarcal del Vallès Oriental qualsevol incidència que es 

produeixi en el servei d’acompanyants per mitjà dels canals existents amb el Consell 
Comarcal, en relació a: 
a. El compliment rigorós de les característiques definides pel Consell Comarcal en cada 
una de les rutes contractades 
b. Les persones usuàries que utilitzen el servei de transport escolar i transport adaptat i 
assistit 
c. Qualsevol altra incidència que pugui afectar el normal funcionament del servei. 

 
En el cas que el sistema d’informació no permeti la comunicació de la incidència en temps 
real el contractista les ha de comunicar diàriament a través dels canals que el Consell 
Comarcal determini.” 

 
En el cas que ens ocupa, el contractista, és a dir CLECE SA no va comunicar la incidència 
ocorreguda, és a dir, no va comunicar al Consell Comarcal que el vehicle no es trobava al 
punt de recollida a l’hora establerta. 
 
- /.../ “10. Garantir la correcta atenció de les persones usuàries del servei de transport 

escolar i servei de transport adaptat i assistit.” 
 
Com a conseqüència de l’incompliment de comunicació de la incidència al Consell Comarcal i 
als usuaris del transport, el contractista no ha garantit una correcta atenció a les persones 
usuàries, que desconeixien per complert si realment el servei es prestaria i en quines 
condicions. Aquesta desinformació, va motivar que varis usuaris es desplacessin caminant 
des de la parada fins a l’Institut.  
 

b) La clàusula 8 del PPT relativa al personal, apartat B, regula les funcions requerides a 
l’acompanyant, concretament en relació als epígrafs següents:  
 
- 6. Fer ús del sistema d’informació establert en aquest Plec per al control i registre de la 

pujada i baixada a les parades establertes de les persones usuàries del servei, 
comunicació d’incidències i d’altres funcionalitats que pugui proporcionar el sistema. 

 
- 18. Fer el control, registre i comunicació de les incidències que es puguin produir, segons 

els protocols establerts pel Consell Comarcal. 
 
- 19. Mantenir una correcta coordinació amb la resta d’operadors que intervenen en el 

servei, especialment amb el/la xofer i també amb la persona referent de cada centre de 



 
 
 
 

 
 

destinació per tal de resoldre el temes puntuals derivats del transport de les persones 
usuàries, informant de les incidències a la persona coordinador del servei 
d’acompanyants.” 

 
- 22. Mantenir comunicació amb les persones referents de les persones usuàries en front 

incidències, situacions d’excepcionalitat i/o emergències seguint els protocols establerts 
pel Consell Comarcal. 

 
En el cas que ens ocupa l’acompanyant no va fer ús del sistema de informació, és a dir del 
TRACEUS, per comunicar la incidència ocorreguda, tampoc va fer el registre ni la 
comunicació de la incidència d’acord amb els protocols establerts, no va informar de la 
incidència al referent del centre de destinació, l’Institut Vilanova, ni tampoc amb les persones 
referents de les persones usuàries. 
 

c) La clàusula 9 del PPT en la que es regula l’organització del servei d’acompanyants, apartat B 
s’estableixen les tasques a realitzar per part del contractista, entre les que es troben:  
 
- 2. Informar al moment al Consell Comarcal de les incidències relatives al servei, persones 

usuàries i personal. 
 
- 7. Assegurar la coordinació amb el transportista i els centres de destí de les persones 

usuàries dels serveis de transport escolar i transport adaptat i assistit. 
 
- 8. Vetllar per una comunicació fluïda entre els treballadors i treballadores del servei 

d’acompanyants i la resta d’agents implicats en el servei. 
 
- 12. Vetllar pel compliment estricte de les rutes en la forma indicada pel Consell Comarcal. 

En cas de detectar qualsevol incompliment, ha d’informar immediatament al Consell 
Comarcal de la incidència i de les mesures preses per garantir les condicions exigides pel 
Consell Comarcal.” 

 
En el supòsit de fet, el contractista no va complir cap de les obligacions esmentades, es a dir, 
no va informar en cap moment de la incidència, no va complir amb les seves obligacions de 
coordinació i comunicació amb la resta d’agents: Consell Comarcal, centre de destí i usuaris 
del servei; ni va comunicar de forma immediata al Consell Comarcal de la incidència. 
 

d) Les obligacions establertes als epígrafs 4 i 5 de la clàusula 10 del PPT en els termes 
següents: 
 
“Clàusula 10. Coordinació entre el Consell Comarcal i el contractista 
 
L’empresa contractista ha de designar la persona responsable de la gestió del servei 
d’acompanyants dels serveis de transport escolar i transport adaptat i assistit com a 
interlocutora amb el Consell Comarcal. 
Les tasques assignades a aquesta persona responsable de la gestió són les següents: 
/…/ 
 
4. Canalitzar, gestionar i resoldre les incidències que es produeixin en la prestació del servei, 
seguint les indicacions i protocols establerts pel Consell Comarcal. Es pot convocar a la 
persona encarregada de la coordinació del servei, o la persona designada pel contractista, a 
la Comissió Tècnica de seguiment en front incidències sorgides en el servei. De forma 
excepcional també se’ls pot convocar en la Comissió de Gestió d’Emergències i situacions 
excepcionals. 
 



 
 
 
 

 
 

5. Informar diàriament al Consell Comarcal de les incidències relatives al servei, les persones 
usuàries i el personal.” 
 
En el cas que ens ocupa, la persona responsable de la gestió del servei d’acompanyament no 
va canalitzar ni gestionar la incidència en qüestió d’acord amb els procediments establerts i 
tampoc va informar al Consell Comarcal de la mateixa. 
 

11. Els plecs que regulen el contracte podran preveure penalitats en els supòsits de compliment 
defectuós de la prestació de l’objecte del contracte o pels supòsits d’incompliment dels 
compromisos o de les condicions especials d’execució del contracte que s’hagin establert, 
d’acord amb els articles 76.2 i 202.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic –LCSP-. Aquestes penalitats han de ser proporcionals a la gravetat de 
l’incompliment i les quanties de cadascuna d’elles no podran ser superiors al 10% del preu del 
contracte, IVA exclòs, ni el total d’aquestes podrà superar el 50% del preu del contracte. 

 
En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l’execució on 
no estigui prevista penalitat o en què, tot i estant-ho, no cobrís els danys causats al Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, aquest exigirà al contractista la indemnització per danys i 
perjudicis. 

 

12. D’acord amb l’article 194.2 de la LCSP, les penalitats previstes s’imposaran per acord de 
l’òrgan de contractació, a proposta del responsable del contracte si s’ha designat, el qual serà 
immediatament executiu i es faran efectives: o bé mitjançant deducció de les quantitats que, 
en concepte de pagament total o parcial, hagin d’abonar-se al contractista, o bé sobre la 
garantia que, si escau, s’hagués constituït, quan no puguin deduir-se dels esmentats 
pagaments. 
 

13. L’incompliment de les obligacions detallades en l’epígraf 11 pot ser constitutiva de infracció 
lleu d’acord amb el què preveu la clàusula 45.2 d) del Plec de clàusules administratives 
particulars, en endavant PCAP, que regulen el contracte del servei d’acompanyants dels 
serveis de transport escolar obligatori i no obligatori del servei de transport adaptat i assistit 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental, consistent en no complir amb les obligacions que 
corresponguin d’acord amb PPT. 
 
D’acord amb el que disposa la clàusula 46.1.a) del PCAP, a les infraccions lleus correspon la 
següent penalització: de fins a un 5 % del preu total del contracte. 
 
Atès que la ruta on s’ha produït l’incompliment de les obligacions per part del contractista 
correspon al LOT 1 del contracte de serveis esmentat, l’import del preu total del contracte és 
de 546.345,54 euros, corresponent a dos anys de contracte. A aquest import ja es contempla 
la modificació del contracte que es va produir mitjançant Decret de Presidència de data 27 
d’agost de 2020.  
 
En conseqüència, la penalitat corresponent al 5% de l’import esmentat és de 27.317,27 euros. 
 
El procediment per a fer efectiva la imposició de les penalitats serà el que s’ha establert en la 
clàusula 47 del PCAP. 

 
Per tant, PROPOSO,      

 
ÚNÍC: Iniciar procediment per a la imposició de penalització a CLECE SA en relació amb l’incident 
ocorregut en el servei de transport escolar de la ruta SOBL18 el 29 d’octubre de 2020, d’acord amb 
els fets exposats en aquest informe, que és constitutiu d’un incompliment contractual tipificat en la 
clàusula 45.2 d) del PCAP que regula el contracte del servei d’acompanyants dels serveis de transport 



 
 
 
 

 
 

escolar obligatori i no obligatori del servei de transport adaptat i assistit del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, i la imposició de la sanció establerta a la clàusula 46.1 del PCAP de fins a un 5 % del 
preu total del contracte, que es concreta en l’import de 27.317,27 euros.” 

 
 
2. Vist que aquests fets, d’acord amb l’informe esmentat, suposa un incompliment de l’execució 

del contracte per part del contractista. 
 
 
3. Determinació del preu total del contracte com a base per a calcular la sanció. 

 
El contracte del servei d’acompanyants dels serveis de transport escolar obligatori i no 
obligatori del servei de transport adaptat i assistit del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
està dividit en tres lots. La ruta SOBL 18 on s’ha produït l’incompliment correspon al LOT 1.  
 
Per a la determinació del “preu del contracte”, respon al preu determinat en el LOT 1, 
independentment que l’empresa CLECE,SA, guanyés els tres lots, ja que podria no haver 
estat així. 
 
Així, el “preu total del contracte” correspon al preu total del LOT 1, malgrat que les rutes 
tinguin diferents conceptes (adaptat, obligatori,...), ja que la clàusula 46.1.a) del PCAP fa 
referència al “preu total del contracte”, sense especificar rutes.  
 
Un cop determinat que el preu del contracte correspon al LOT 1, l’import correspon a la taula 
del Valor d’execució del Contracte (VEC) abans d’incloure les pròrrogues, les modificacions i 
l’IVA. Només s’ha tingut en compte la modificació del contracte efectuada mitjançant Decret 
de Presidència de data 27 d’agost de 2020, així com la proposició econòmica presentada per 
la societat CLECE, SA. 
 
Atès que la durada del contracte és de dos anys, el “preu total del contracte” correspon a 
dues anualitats. 
 
Per tant, segons el PCAP, el preu base de licitació del Lot 1 (sense IVA) respon: a) 1 any de 
contracte és de 267.310,56 euros; i b) 2 anys de contracte és de 534.621,12 euros. 
 
Si tenim en compte la proposició econòmica presentada per CLECE, SA, i la modificació 
mitjançant Decret de Presidència de data 27 d’agost de 2020, el preu base de licitació del 
Lot 1 (sense IVA) respon: a) 1 any de contracte 273.172,77 euros; i b) 2 anys de contracte és 
de 546.345,54 euros. 
 
L’import per a determinar la base per a calcular la sanció (5% del preu total del contracte) és:  
546.345,54 euros x 5% = 27.317,27 euros. 

 
 
4. El procediment a seguir per a la imposició de penalitats al contractista es determina a la 

clàusula 47 del PCAP, essent: 

 



 
 
 
 

 
 

a) Informe emès pel responsable del contracte que motivi la necessitat d’iniciar l’expedient 
de penalització, identifiqui les infraccions comeses i quantifiqui la penalització econòmica 
que correspongui d’acord amb els criteris descrits en aquest capítol.  

b) Resolució de l’òrgan de contractació d’inici de l’expedient de penalització.  

c) Tràmit d’audiència al contractista pel termini de 5 dies hàbils per a què pugui formular 
al·legacions.  

d) Resolució de l‘òrgan de contractació per la qual es resolgui l’expedient.  

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual 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. 
 

2. El Plec de clàusules administratives particulars, Plec de prescripcions tècniques, altra 
documentació que formen part del règim jurídic del “Contracte del servei d’acompanyants 
dels serveis de transport escolar obligatori i no obligatori del servei de transport adaptat i 
assistit del Consell Comarcal del Vallès Oriental”. 

 

3. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 

 

4. L’epígraf 2 de la Disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 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, en endavant LCSP, així com el que preveu l’article 14.2 q) del Text refós de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, el qual 
estableix la competència del Ple per exercir les altres atribucions que expressament li 
assignen les lleis i aquelles que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres 
òrgans comarcals. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 

 
1. Iniciar el procediment d’imposició de penalitats contra el contractista CLECE, SA, en relació 

amb l’incident ocorregut en el servei de transport escolar de la ruta SOBL 18 el 29 
d’octubre de 2020, d’acord amb els fets exposats en l’informe emès pel responsable del 
contracte, per ésser constitutiu d’un incompliment contractual tipificat a la clàusula 45.2.d) 
del Plec de clàusules administratives particulars que regula el “Contracte del servei 
d’acompanyants dels serveis de transport escolar obligatori i no obligatori del servei de 
transport adaptat i assistit del Consell Comarcal del Vallès Oriental”, i a la qual correspon la 
imposició de la sanció establerta a la clàusula 46.1 del PCAP de fins un 5% del preu total 
del contracte, que es concreta en l’import de 27.317,27 euros. 



 
 
 
 

 
 

 
2. Donar audiència al contractista per un termini de deu (10) dies hàbils des de la notificació 

d'aquesta resolució, i ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN, SA, DE SEGUROS Y 
REASEGUROS pel mateix termini, per tal que puguin presentar les al·legacions i els 
documents que considerin convenients. 

 
3. Sol·licitar informe de Secretaria respecte a les al·legacions presentades, si s’escau, un cop  

acabat el termini d’audiència esmentat. 
 
4. Sol·licitar, així mateix, que es realitzi informe per part de Tresoreria en relació amb les 

garanties prestades i si hi ha alguna factura pendent de pagament en concepte de la 
prestació del contracte.” 

 
 

 
 
I, per què així consti i assoleixi els efectes corresponents, lliuro i signo aquest certificat, 
amb el vistiplau del president i el segell que ho acredita. 
  
Document signat electrònicament. 
 
 


