
 
 
 
 

 
 

 
PROPOSTA DE L’ÀREA D'ENSENYAMENT 
Ple, 1 de setembre de 2021 
 

Ensenyament 
EXP: X2021004939 

 
 
 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
 
1. El 21 de juliol de 2021, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va 

resoldre l’escrit d’al·legacions presentat per Clece, SA, respecte l’expedient 
d’imposició de penalitat pels fets ocorreguts el dia 29 d’octubre de 2020, per 
incompliment o compliment defectuós del 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. 

 
 
2. El 5 d’agost de 2021, amb registre d’entrada núm. E2021012768, Clece, SA, ha 

interposat recurs de reposició contra l’acord del Ple del Consell Comarcal en 
sessió celebrada el dia 21 de juliol de 2021. 

 
 
3. El 30 d’agost de 2021, el secretari del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 

senyor Jordi Vendrell i Ros, ha emès l’informe que es transcriu tot seguit: 
 

“En compliment amb allò establert en l'article 3.a) 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, emeto el següent, 

 
INFORME 

 
RELACIÓ DE FETS 

 
1. El 21 de juliol de 2021, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va 

aprovar l’acord que tot seguit es transcriu: 
 

“7. Aprovar l’acord d’imposició de penalitat a CLECE, SA, respecte el 
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. 

“RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 18 de maig de 2021, el responsable del 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 va emetre el seu informe respecte l’incompliment del contracte i la imposició 
de les corresponents penalitats, el qual queda transcrit en l’informe de Secretaria. 
 
2. El 4 de juny de 2021 (Reg. Entrada E2021/009112), la societat CLECE, SA, ha 
presentat escrit d’al·legacions contra l’acord del Ple en sessió celebrada el dia 19 de 
maig de 2021. 

 
3. L’1 de juliol de 2021, el senyor Jordi Vendrell Ros, secretari, ha emès 
l’informe següent: 
 
“ANTECEDENTS 

 
1. El 24 de maig de 2016 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre el Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Vallès Oriental 
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. 
 

2. Un cop tramitats els corresponents procediments de licitació corresponents, per una banda, 
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; i per altra banda, el contracte de serveis pel transport 
escolar, que conté els contractes basats de les diferents rutes, essent una d’elles la ruta 
SOBL18. 

 
3. Les diferents licitacions responen a les competències del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental, i, a més, les rutes de transport escolar obligatori i no obligatori es presten sempre 
amb un acompanyant. 

 
4. El 6 d’agost de 2020, es va adjudicar mitjançant Decret de Gerència núm. 2020GER001279 

el contracte basat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta SOBL18 de 
l’Institut de Vilanova, de Vilanova del Vallès, corresponent a la categoria de transport escolar 
ordinari, a l’empresa CINGLES BUS, SA. 
 
Amb la formalització del contracte basat, el contractista es comprometia a executar el 
contracte amb estricta subjecció al Plec de clàusules administratives particulars, el Plec de 
prescripcions tècniques, la proposició presentada pel mateix contractista, i altra documents 
contractuals. 
 
Aquesta ruta de transport li correspon l’assignació d’un acompanyant, que li correspondrà 
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, esmentat. 
 

5. 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 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 
complementaris del mateix contracte. 
El 28 d’agost de 2020 es va formalitzar la pròrroga de l’esmentat contracte pel període de 
dos anys. 

6. El 29 d’octubre de 2020, l’Àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
s’assabenta que hi ha hagut una incidència a la ruta de transport escolar SOBL18, i que 
queda reproduït en l’informe del responsable del contracte que constarà més endavant. 
 



 
 
 
 

 
 

7.  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 dia 29 
d’octubre de 2020 i procedir a requerir informe a les dues empreses implicades, essent 
CINGLES BUS ,SA, i CLECE, SA, als efectes de demanar explicacions i esclarir els fets, ja 
que el Consell Comarcal no havia rebut cap informació al respecte per part de cap de les 
dues empreses, tot això, per tal de determinar si l’actuació podia ser constitutiva d’un 
incompliment contractual. 

 
8. El 3 de desembre de 2020, la societat CLECE, SA, va presentar instància (Registre 

d’entrada núm. E/001055-2020) aportant informe de la incidència,  reconeixent que aquesta 
s’havia produït. 

 
Per part de la societat CINGLES BUS, SA, no es va presentar cap informe ni cap instància 
al respecte. 

9. Un cop analitzats els documents de l’expedient, el 18 de maig de 2021, el 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 va emetre informe, el qual es transcriurà en l’acord del Ple celebrat el dia 19 
de maig de 2021. 

 
10. El 19 de maig de 2021, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar l’acord 

que tot seguit es transcriu:  
 

“I. 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 mitjançant 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,  

 
ÚNIC: 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.”  

 
11. El 4 de juny de 2021 (Reg. Entrada E2021/009112), la societat CLECE, SA, ha presentat 

escrit d’al·legacions contra l’acord del Ple en sessió celebrada el dia 19 de maig de 2021, 
dins el termini atorgat, i que, de forma resumida, es basa en: 

 
- Que el dia 25 de maig de 2021, ha rebut notificació de l’acord del Ple de data 19 de maig 
de 2021, d’inici del procediment d’imposició de penalitats per incompliment contractual 
pels fets ocorreguts el dia 29 d’octubre de 2020. 
- Que els fets que han motivat la incoació de l’expedient es troben en l’informe del 
responsable del contracte, el qual disposa que CLECE, SA, no va comunicar la incidència 
ocorreguda, no complint amb les obligacions de coordinació i comunicació amb la resta 
d’agents (Consell Comarcal, centre de destí i usuaris del servei). 
- Que manifesten que no estan d’acord amb el contingut de l’acord de l’inici del 
procediment d’imposició de penalitats, ni amb l’informe de 18 de maig de 2021. 
- Que presenten les següents al·legacions: 
 



 
 
 
 

 
 

-Primera.- Respecte a la no comunicació immediata de la incidència ocorreguda:  
No es va comunicar al Consell Comarcal del Vallès Oriental de forma immediata de 
l’incident ocorregut el dia 29 d’octubre de 2019 – ruta SOBL18-, i com a conseqüència 
d’aquest incompliment, no es va garantir una correcta atenció amb les persones 
usuàries. 
Manifesta que, en l’informe presentat per CLECE, SA, el 3 de desembre de 2020, ja va 
manifestar que “tan bon punt l’acompanyant de la ruta va detectar que s’estava produint 
un contratemps, va trucar a Coordinació, que immediatament va contactar amb 
l’empresa de transport amb la finalitat de gestionar la circumstància” i solucionar  la 
incidència produïda, “amb l’interès principal de garantir el servei i donar compliment a 
les obligacions concretes”. També manifesta que “mentre es gestionava la incidència, 
aquesta part comptava que en compliment dels protocols d’actuació existents, 
l’acompanyant donava trasllat del fet a les famílies i al centre”. 
També manifesta que “la situació es va produir de manera puntual i extraordinària, i 
que aquesta part ha efectuat totes les accions pertinents per a que no es torni a 
produir, entre d’altres, reiterant a l’acompanyant la rellevància de complir estrictament 
els protocols i, per tant, d’informar a les famílies i al centre qualsevol situació anòmala”. 
Finalment, considera que “no existeix ni culpabilitat ni intencionalitat en els fets”, sinó 
que “es va tractar d’una situació sobrevinguda”, sense mala intenció, i “que no pot 
posar en dubte la voluntat d’executar el servei amb la major professionalitat i qualitat”. 

 
 -Segona.- Respecte a la falta de motivació i desproporcionalitat de la sanció: 

Que en termes d’estricta defensa jurídica, CLECE, SA, considera que s’hauria d’arxivar 
l’expedient sancionador, bàsicament per dos motius: a) Per manca de motivació en 
relació als fets, i b) desproporcionalitat en la quantificació de la sanció. 

 
a)Pel que fa a la necessitat de motivació: 
-Al·lega l’article 35.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques (LPACAP), pel que fa a l’obligació de motivar 
els actes administratius, en especial destaca la lletra h) respecte a “les propostes de 
resolució en els procediments de caràcter sancionador, així com els actes que 
resolguin procediments de caràcter sancionador o de responsabilitat patrimonial”. 
-Al·lega l’article 89.3 de la LPACAP pel qual “ en la proposta de resolució es fixaran de 
forma motivada els fets que es considerin provats i la seva exacta qualificació jurídica, 
es determinarà la infracció que constitueixin, la persona o persones responsables i la 
sanció que es proposi, la valoració de les proves practicades, en especial aquelles que 
constitueixin els fonaments bàsics de la decisió ,així com les mesures provisionals que, 
en el seu cas, s’hagin d’adoptar”. 
-Al·lega que la proposta de resolució ha de ser motivada d’acord amb l’article 24 i 9 de 
la Constitució Espanyola. 
-Finalment, al·lega que existeix una falta de motivació atès que “de forma no justificada 
s’ha acordat que la meva representada ha efectuat suposadament diversos 
incompliments susceptibles de considerar-se infracció lleu, però no es concreta, ni 
s’especifica, ni es fonamenta ni és adequada la determinació de la sanció, ni es detalla 
la prova practicada dels suposats perjudicis derivats dels fets que s’imputen”. 

 
b)Pel que fa a la manca de proporcionalitat: 
-Manifesta que no es motiva ni es justifica la causa que porta al Consell Comarcal a 
quantificar la infracció llei en el seu percentatge màxim, d’un 5%, previst a la clàusula 
46 del PCAP. 
-Considera que “en el moment de graduar la sanció, no s’especifica la gravetat del 
presumpte incompliment que s’imputa”, “ni resulta alíquota la sanció proposada, tenint 
en compte que la facturació mensual per al Lot 1 és d’un import aproximat al resultant 
de la sanció que es pretén imposar, i que aquesta s’ha quantificat en base al preu 
proposat per a tot el contracte, constituït per tres lots”. 
-Al·lega la clàusula 45.5 del PCAP, pel que fa a la graduació de les infraccions, i que no 
s’ha tingut en compte. I es limita a negar, sense fonamentar, tots els apartats d’aquesta 
clàusula 45.5 PCAP. 



 
 
 
 

 
 

-Al·lega l’article 29.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 
(LRJSP) que descriu el principi de proporcionalitat de les sancions administratives i els 
criteris per graduar la sanció. 
-Considera que “la intensió de sancionar amb 27.317,27 euros un fet extraordinari i 
puntual, cal remetre’ns a la finalitat intrínseca del procediment sancionador, que és 
impel·lir al contractista perquè esmeni incompliments, deficiències i millori actuacions, i 
no per penalitzar-lo recurrentment, en un ordre de magnitud que excedeixi de l’import 
de facturació mensual del servei. Aquesta situació només promulga un greu perjudici 
econòmic al contractista, que veurà excessivament limitats els seu medis per millorar 
els nivells de qualitat (que entenem és l’objectiu de la supervisió), així com afavoreix un 
enriquiment injust de l’Administració, que està totalment proscrit pel nostre 
Ordenament”. 
-I finalment, conclou que “resulta evident que existeix una falta de proporcionalitat de la 
sanció que es pretén imposar en relació amb la gravetat del presumpte incompliment 
efectuat per la meva representada”. 

 
 -Tercera.- Procedeix l’arxiu de l’expedient. 

 
Per tot això, la interessada sol·licita: 

 
-Que es tingui per presentat el seu escrit, s’admeti i es tingui per evacuades les 
al·legacions descrites, en compliment del tràmit d’audiència concedit i, una vegada 
acomplerts els tràmits legals corresponents, s’acordi resolució ordenant l’arxiu de 
l’expedient. 

 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 

 
PRIMERA.- Naturalesa jurídica de les penalitats. 
 
En primer lloc, analitzarem la naturalesa jurídica de les penalitats en l’àmbit contractual. 
 
Tal i com expressa el Tribunal Suprem “la clàusula penal per la qual es va sancionar a tal 
entitat, no significa que s’hagi de situar a l’Administració en el terreny del Dret Administratiu 
sancionador, ni que s’exerciti la potestat sancionadora, sinó que purament i simplement es 
dóna o s’exigeix el dret d’un dels contractants respecte l’altre d’unes previsions contractuals” 
(Sentència de la Sala 3a. de 26 de desembre de 1991). 
 
En aquest mateix sentit, el mateix Tribunal Suprem, en la sentència de 18 de maig de 2005, 
senyala que: 
 
 “(les penalitats) desenvolupen una funció coercitiva per estimular el compliment de l’obligació 
principal, és a dir, el contracte, doncs, en cas contrari, haurà de satisfer la pena pactada. Són, 
per tant, estipulacions de caràcter accessori, degudament estipulades en el contracte, amb la 
finalitat d’assegurar el compliment de l’obligació principal que es tracti /.../. La naturalesa 
d’aquestes clàusules contractuals respon a una concepció civil, en la qual el es predica el 
principi de la presumpció de culpa del contractant que no compleix amb allò pactat o incórrer en 
algun defecte en el seu compliment /.../ no són sancions en sentit estricte, sinó que 
constitueixen un mitjà de pressió per assegurar el compliment regular de l’obligació amb un 
caràcter de clàusula penal de l’article 1.152 del Codi Civil”, entre les quals es troba la correcta 
execució del contracte. 
 
Per tant, ens trobem en el marc d’un contracte administratiu, al qual li és aplicable la normativa 
descrita en el règim jurídic d’aquest i per la pròpia Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic (LCSP), i, en especial, el plec de clàusules administratives particulars, el plec 
de prescripcions tècniques, la documentació complementària, i la proposició presentada per 
CLECCE, SA. Per tant, el règim de penalitats que es descriu en el PCAP, tenen naturalesa 
contractual i constitueix un mitjà de pressió per assegurar el compliment de les obligacions del 
contracte, entre les quals, la correcta execució del mateix contracte.  
 



 
 
 
 

 
 

En conseqüència, les penalitats previstes a la LCSP tenen una funció doble: Per una banda, és 
com una mesura preventiva, és a dir, es troben recollides en el mateix PCAP, fet que suposa 
un avís a l’empresa adjudicatària o al contractista que, davant d’una deficitària execució de les 
prestacions, s’imposaran les penalitats previstes; i per una altra banda, és com una mesura 
correctora davant l’incompliment parcial o compliment defectuós del contracte, en el sentit que 
la imposició de les penalitats  suposa reconèixer a l’administració que les imposa, una posició 
de garant dels interessos públics que es pretén satisfer mitjançant el contracte i fer complir la 
correcta execució del contracte. 
 
 
SEGONA.- Obligacions del contractista (plec de prescripcions tècniques i plec de clàusules 
administratives particulars). Prerrogatives de l’Administració pública en els contractes 
administratius. 
 
L’article 188 de la LCSP estableix que els efectes dels contractes administratius s’han de regir 
per les normes a què fa referència l’article 25.2 de la LCSP i el Plec de clàusules 
administratives particulars, el Plec de prescripcions tècniques, o document descriptiu que els 
substitueixi. 
 
Per altra banda, els contractes s’han de complir segons les clàusules dels documents anteriors, 
sense perjudici de les prerrogatives que estableix la legislació a favor de les administracions 
públiques. 
 
En aquest sentit, l’article 190 estableix que, dins dels límits i amb subjecció als requisits i 
efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de contractació ostenta la prerrogativa de: 
 
 -interpretar els contractes administratius. 
 -resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment. 
 -modificar els contractes administratius per raons d’interès públic. 

-declarar la responsabilitat imputable al contractista arran de l’execució del contracte. 
 -suspendre l’execució del contracte. 
 -acordar la resolució del contracte i determinar-ne els efectes. 
 
Així mateix, l’òrgan de contractació ostenta les facultats d’inspecció de les activitats exercides 
pels contractistes durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits que estableix la 
LCSP per cada tipus de contracte. 
 
El Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) poden preveure penalitats per al cas 
de compliment defectuós de la prestació objecte d’aquest, o per al supòsit d’incompliment dels 
compromisos o de les condicions especials d’execució del contracte que s’hagin establert, 
d’acord amb l’article 192 de la LCSP. Així mateix, aquestes penalitats han de ser proporcionals 
a la gravetat de l’incompliment i les quanties de cadascuna no poden ser superiors al 10% del 
preu del contracte, IVA exclòs, ni el total d’aquestes poden superar el 50% del preu del 
contracte. 
 
Per tant, per una banda, queda clar que el contractista està obligat a l’execució del contracte en 
els terminis previstos en el PCAP i/o en el PPT, així com també està obligat a portar a terme 
l’execució del contracte de la manera establerta en els plecs esmentats, junt amb la 
documentació complementària si s’escau, i la proposició presentada pel mateix contractista.  
 
I per altra banda, la llei preveu el mecanisme de les penalitats per tal que siguin realment 
utilitzades per les administracions davant de les situacions que posin o puguin posar en perill la 
necessitat que es pretén satisfer. La imposició de les penalitats prèviament previstes en el 
PCAP no pot quedar a l’arbitri de l’administració, sinó que s’ha de cenyir en els fets que han 
succeït durant l’execució del contracte, fets que un cop detectats han de donar lloc a una 
actuació de l’administració perquè es corregeixi i s’executi correctament el contracte, i per 
garantir l’interès públic. És a dir, el PCAP és llei del contracte, i té força vinculant tant pel 
contractista com per l’Administració. Precisament, en aquest sentit, l’article 130.4 de la LCSP 
estableix: 



 
 
 
 

 
 

 
“El plec de clàusules administratives particulars contemplarà necessàriament la 
imposició de penalitats al contractista dins dels límits establerts a l’article 192 pel 
supòsit d’incompliment per part del mateix de l’obligació prevista en aquest article.” 

 
L’escrit d’al·legacions presentat per CLECE, SA, el contractista, es basa, fonamentalment, en 
dos aspectes que s’exposen en l’al·legació segona de l’escrit. Aquests dos aspecte són; a) 
manca de motivació; i b) desproporcionalitat de la quantia de la sanció. 
 
Prèviament, abans d’analitzar aquests dos aspectes, cal fer notar que: 
 
-No estem davant un expedient sancionador com a tal, com analitzarem més avall. 
 
-En l’al·legació primera de l’escrit de CLECE, SA, “Descàrrec de la no comunicació immediata 
de la incidència ocorreguda”, reconeix que el dia 29 d’octubre de 2020 va ocórrer una 
incidència en la prestació del servei i, cita textualment, “és important manifestar que, tal com es 
va traslladar a aquest CCVOR en l’informe de incidència presentat per aquesta part el 3 de 
desembre de 2020, tan bon punt l’acompanyant de la ruta va detectar que s’estava produint un 
contratemps, va trucar a Coordinació, que immediatament va contactar amb l’empresa de 
transport amb la finalitat de gestionar la circumstància i solucionar el més aviat possible la 
incidència produïda, amb l’interès principal de garantir el servei i donar compliment a les 
obligacions contretes, i mentre es gestionava la incidència, aquesta part comptava que en 
compliment dels protocols d’actuació existents, l’acompanyant donava trasllat del fet a les 
famílies i al centre.” Per tant, queda pal·les que aquesta comunicació va fallar i no es va avisar 
ni a les persones usuàries ni tampoc al Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
Així mateix, el contractista manifesta que “aquesta part ha efectuat totes les accions pertinents 
per a que no es torni a produir, entre d’altres, reiterant a l’acompanyant la rellevància de 
complir estrictament els protocols i per tant, d’informar a les famílies i al centre qualsevol 
situació anòmala”, fent constar que “no existeix ni culpabilitat ni intencionalitat en els fets” i que 
“no es pot posar en dubte la voluntat d’executar el servei amb la major professionalitat i 
qualitat”. 
En conseqüència, es constata que no hi ha intencionalitat en els fets ocorreguts el dia 29 
d’octubre de 2020 per part de CLECE, SA. 
 
 
-a) Pel que fa a la manca de motivació de l’acord del Ple: 
 
L’acord del Ple en sessió celebrada el dia 19 de maig de 2021 va acordar l’inici de l’expedient 
d’imposició de penalitats (el qual consta a la relació de fets d’aquest escrit) i presenta 
detalladament i motivadament els fets ocorreguts el dia 29 d’octubre de 2020, els fonaments de 
dret, la persona responsable de la comissió de l’incompliment durant l’execució del contracte, i 
la determinació de la penalitat corresponent. Tot això, d’acord amb la LCSP, del PCAP i del 
PPT. 
 
La Resolució 1/2013, de 5 d’abril de 2013, de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa del Govern de les Illes Balears, Fonament de Dret 4, estableix que “en aplicación 
del principio de libertad de pactos, reconocido en el artículo 25 de la LCSP, el pliego de 
cláusulas administrativas que define las obligaciones del contratista podía incluir cláusulas 
penales específicas y propias”, i afegeix que l’article 196 de la LCSP (avui, l’article 192 i 
següents de la Llei 9/2017) regula l’execució defectuosa dels contractes i la demora en 
l’execució). Però a més a més, el mateix PCAP i PPT que estableixen el règim jurídic del 
contracte del servei d’acompanyants que estem analitzant, determinen: les obligacions del 
contractista, els incompliments i les penalitats a imposar, i el procediment d’imposició (clàusules 
45, 46 i 47 del PCAP). 
 
La mateixa Resolució 1/2013 esmentada determina que “El Tribunal Supremo ha considerado 
en numerosa jurisprudencia que las cláusulas penales incorporadas a un contrato 
administrativo: a) responden al principio de libertad de pactos tradicionalmente reconocido en la 
normativa reguladora de la contratación administrativa; b) no constituyen el ejercicio de 



 
 
 
 

 
 

derecho sancionador, sino que se rigen por las normas reguladoras de las obligaciones, y c) 
deben establecerse de forma expresa y manifiesta, de forma que no caben las presunciones de 
su establecimiento.”  
 
En aquest sentit, la sentència de 18 de maig de 2005, així com també la sentència de 13 de 
febrer de 2012, el Tribunal Suprem manifesta el següent: 

 
“Penalidades a satisfacer a la administración contratante por la comisión de faltas por el contratista que, 
independientemente de su denominación gramatical próxima al derecho punitivo, hemos de considerar 
como similares a las obligaciones con cláusula penal (art. 1152 y siguientes del Código civil) en el ámbito 
de la contratación privada. En el ámbito de la contratación pública, al igual que en la contratación privada, 
desempeñan una función coercitiva para estimular el cumplimiento de la obligación principal, es decir el 
contrato, pues, en caso contrario, deberá satisfacerse la pena pactada. Son, por tanto, estipulaciones de 
carácter accesorio, debidamente plasmadas en el contrato, con la finalidad de asegurar el cumplimiento 
de la obligación principal de que se trate por lo que, en ares a la garantía del contrato, conducen a que el 
contratista, o deudor de la prestación que se trata de garantizar, venga obligado no solo al pago de una 
determinada cantidad de dinero calculada en razón a la modulación 
del grado de inobservancia sino incluso a la extinción contractual si la modalidad de incumplimiento 
alcanza mayor intensidad. 
 
Como en el ámbito civil vienen a sustituir a la indemnización por daños al fijarse una responsabilidad 
económica por la comisión de determinados hechos, con independencia de que mediare dolo o culpa, 
aunque, en el ámbito del derecho público, puedan incluso reputarse próximas a las multas coercitivas a fin 
de lograr la efectividad de lo pactado. […] El problema en todo caso radica que, tengan naturaleza 
cercana a la multa coercitiva u ostenten el carácter de penalidad obligacional, nuestro ordenamiento 
carece de un procedimiento específico general para su tramitación e imposición lo que obliga a acudir al 
procedimiento administrativo general. Si queda clara, independientemente de su nombre, la ausencia de 
carácter punitivo amparado en el art. 25.1 CE, es decir no es una multa-sanción. 
 
Por ello en la sentencia de este Tribunal de 21 de noviembre de 1988 (reiterada el 10 de febrero de 1990) 
se afirma que .las consecuencias de una clàusula penal integrada en un contrato no constituyen una 
manifestación del derecho sancionador, entendiendo en el sentido de potestad del Estado de castigar 
determinadas conductas tipificadas como sancionables por la Ley ... la naturaleza de dichas cláusulas 
contractuales responde a una concepción civil, en la que se predica el principio de la presunción de culpa 

en el contratante que no cumple lo pactado o incurre en algún defecto en su cumplimiento..” 
 
És per aquest motiu que la finalitat que té l’Administració respecte amb la imposició de 
penalitats és, essencialment, garantir el compliment contractual. Per tant, les penalitats 
responen per l’incompliment o compliment defectuós obligacional, de tal manera que 
s’emmarquen en el poder de direcció, inspecció i control que disposa l’òrgan de contractació 
per garantir de l’interès públic. 
 
L’escrit d’al·legacions presentat per CLECE, SA, fa referència en diverses ocasions a la 
normativa que regula el procediment sancionador. Però tal i com determina la Resolució 1/2013 
esmentada “Pese a que en el escrito de alegaciones y en el escrito de recurso hace referencia 
a la normativa que regula el procedimiento sancionador, esta normativa no es aplicable al caso, 
como ya manifesto la Junta Consultiva en el Acuerdo de 27 de julio de 2012”. 
 
Respecte a la pràctica de la prova, ja es detallarà en l’apartat del procediment de la imposició 
de penalitats. Però remarcar que, s’imputa al contractista un compliment defectuós contractual 
consistent en què el dia 29 d’octubre de 2020 l’acompanyant de la ruta SOBL18 no va avisar ni 
al Consell Comarcal del Vallès Oriental ni a les famílies ni als usuaris de la incidència 
ocorreguda en aquesta ruta, tal com estableix el PPT (clàusules 5, 8, 9 i 10 esmentades en 
l’acord del Ple de 19 de maig de 2021). Aquest fet ha estat reconegut per CLECE, SA, tan en 
l’expedient informatiu del dia 3 de desembre de 2020, com per l’escrit d’al·legacions que ha 
presentat el 4 de juny de 2021 (al·legació primera). Per tant, els fets rellevants que han donat 
lloc a aquest incompliment del contracte han estat acreditats en l’expedient i reconeguts, no hi 
ha cap necessitat d’obrir un període de prova, ja que practicar proves inútils o innecessàries 
només serviria per retardar el procediment d’imposició de penalitats. 
 



 
 
 
 

 
 

Per tant, les al·legacions que formula CLECE, SA, respecte a la manca de motivació de l’acord 
del Ple de 19 de maig de 2021, no són rellevants, ja que no desvirtuen els fets ocorreguts el dia 
29 d’octubre de 2020 i degudament motivats: 
 
- el contractista no va comunicar al Consell Comarcal del Vallès Oriental la incidència 
ocorreguda el dia 29 d’octubre de 2020, ni tampoc a les persones usuàries (clàusula 5 del 
PPT). 
- el contractista no va complir amb les funcions de l’acompanyant (clàusula 8 del PPT). 
- el contractista no va portar a terme de forma correcta l’organització del servei d’acompanyants 
(clàusula 9 del PPT). 
- i no hi ha hagut una bona coordinació entre el contractista i el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental imputable al contractista (clàusula 10 del PPT). 
 
Per tant, és evident que hi ha hagut un compliment defectuós de la prestació objecte del 
contracte, ja que no s’ajusta o es desvia de les condicions i obligacions fixades en les clàusules 
que regeixen el “Contacte 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”, és a dir, del contingut dels plecs, que són llei del contracte. 
 
 
-b) Pel que fa a la desproporcionalitat de la quantia de la sanció: 
 
L’acord del Ple de 19 de maig de 2021 s’inicia expedient d’imposició de penalitats atès que la 
penalitat que s’imposa al contractista per incompliment del contracte conté els fets i els 
fonaments jurídics que evidencien que el contractista ha executat defectuosament les 
obligacions i prestacions objecte del contracte, concretament les clàusules 5, 8, 9 i 10 del PPT. 
Per tant, aquests fets constitueixen falta lleu establerta a la clàusula 45.2.d) del PCAP, a la qual 
correspon la imposició d’una penalitat establerta en la clàusula 46.1 del PCAP. 
 
L’escrit d’al·legacions presentat per CLECE, SA, manifesta la desproporcionalitat de la quantia 
de la sanció: el càlcul, la quantia i la graduació de la penalitat. Esmenta també que no es 
motiva la imposició ni es justifica la causa que porta al Consell Comarcal a quantificar la 
infracció llei en el seu percentatge màxim, d’un 5%, previst a la clàusula 46 del PCAP.  
 
L’article 192 de la LCSP esmentat atribueix a l’òrgan de contractació la prerrogativa d’imposar 
penalitats quan hi hagi compliment defectuós o incompliment parcial del contracte. I estableix 
uns límits: 
 
-que siguin proporcionals a la gravetat de l’incompliment. 
-respecte a les quanties: cada una d’elles no podran ser superiors al 10% del preu del 
contracte, IVA exclòs, ni el total d’aquestes poden superar el 50% del preu del contracte. 
 
En primer lloc, CLECE, SA, té coneixement de les obligacions que comporta aquest contracte, 
així com també de les penalitats que pot comportar l’incompliment o compliment defectuós de 
les prescripcions del contracte, atès que ambdós aspectes estan contemplats en el PPT i en el 
PCAP, que són llei del contracte com ja s’ha esmentat. Per tant, en el moment de presentar la 
seva proposició, CLECE, SA, tenia coneixement dels càlculs per quantificar la penalitat. 
 
Pel que fa a la determinació de la quantia màxima que es pot imposar l’òrgan de contractació, 
tal i com s’especifica, primer en l’informe del responsable del contracte i, posteriorment, en 
l’acord el Ple de 19 de maig de 2021, concretament en el punt 3 de la Relació de Fets, detalla 
la “Determinació del preu total del contracte com a base per a calcular la sanció”. La clàusula 
46.1 del PCAP imposa una penalitat per l’incompliment o compliment defectuós del contracte 
per part del contractista esmentada corresponent al “5% del preu total del contracte”. Per tant, 
es compleix amb els límits establerts en l’article 192 de la LCSP esmentat. Aquesta és la 
penalitat que correspon per la responsabilitat del contractista per l’incompliment o compliment 
defectuós del contracte. I el càlcul que consta en l’informe del responsable del contracte i, 
després, en l’acord del Ple de 19 de maig de 2021 és correcte. 

 



 
 
 
 

 
 

Ara bé, per a la determinació final de la penalitat, s’han de tenir en compte la gravetat de 
l’incompliment, en relació amb la clàusula 45.5 del PCAP, com invoca també l’escrit presentat 
per CLECE, SA. Aquesta clàusula disposa:  

 
“Per graduar les infraccions, a més del que objectivament s’ha comès o omès, actuant sota els principis 
de proporcionalitat i justícia material, cal tenir en compte:  
a) La intencionalitat  
b) La pertorbació del servei en qualitat, quantitat i temps  
c) El perill i les molèsties que hagi comportat la infracció  
d) Els danys produïts al CONSELL COMARCAL o a tercers  
e) La quantitat de ciutadans afectats  
f) La reincidència en les infraccions  
g) La participació en la comissió de la infracció  
h) La transcendència social de la infracció  
i) El comportament especulatiu de l’infractor  
j) La quantitat global de l’operació que ha estat objecte de la infracció  
k) La quantia del benefici il•lícit estimat  
l) La reducció de la vida econòmica dels mitjans o materials afectats  
m) Els danys o desperfectes a reparar derivats de l’incompliment de les prescripcions d’aquest Plec 
relatives a l’execució del contracte.” 

 
En l’escrit d’al·legacions, es manifesta que no s’ha tingut en compte la graduació de la clàusula 
45.5 del PCAP, i nega tots i cadascun dels criteris per graduar la penalitat. En l’acord d’inici 
d’expedient d’imposició de penalitats aprovat pel Ple de 19 de maig de 2021, imposa la quantia 
màxima que correspon l’incompliment o compliment defectuós del contracte “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 aquest penalitat ve determinada a la clàusula 46.1 del PCAP, 
és a dir, “fins un 5% del preu total del contracte”, que es concreta en l’import de 27.317,27 
euros. 
 
Aplicant la clàusula 45.5 del PCAP, en relació al descàrrec al·legat per CLECE, SA, es desprèn 
que no hi ha hagut ni intencionalitat, ni reincidència en les infraccions ni un comportament 
especulatiu de l’infractor. Tampoc hi ha hagut danys personals ni materials ni pel Consell 
Comarcal del Vallès Oriental ni pels usuaris del transport. Per altra banda, l’incident del dia 29 
d’octubre de 2020 es va produir, i així ho ha reconegut el contractista, i hi va haver una 
pertorbació del servei, que va afectar a tots els nens i nenes de la ruta SOBL 18. I, a més a 
més, no es va avisar de l’incident ni al Consell Comarcal del Vallès Oriental ni a les famílies 
usuàries. Per tant, l’administració té un deure d’aplicar les penalitats corresponents en atenció 
a garantir l’interès general. Finalment, s’ha de tenir en consideració, tal i com al·lega el 
contractista, que és un fet que “es va produir de manera puntual i extraordinària, i que 
aquesta part ha efectuat totes les accions pertinents per a que no es torni a produir, entre 
d’altres, reiterant a l’acompanyant la rellevància de complir estrictament els protocols i per tant, 
d’informar a les famílies i al centre qualsevol situació anòmala”. 
 
En conseqüència, atenent la quantia màxima a imposar i els preceptes establerts en la clàusula 
45.5 del PCAP per graduar la penalitat, així com les al·legacions presentades per CLECE, SA, 
la determinació de l’import de la penalitat correspon:  
 

-LOT 1 “Preu del contracte”: 546.345,54 euros, IVA exclòs (2 anys de contracte). 
 
-Grau de comissió: d’intencionalitat, reincidència, participació per cometre la infracció i 
comportament especulatiu: No. 
 
Grau d’afectació del servei: pertorbació, molèsties als usuaris, quantitat dels afectats i 
transcendència social: Si. 
 



 
 
 
 

 
 

Grau dels danys: al Consell Comarcal o a tercers, quantitat global de l’operació, quantia 
del benefici il·lícit, reducció de la vida econòmica dels mitjans econòmics o materials i 
danys o desperfectes derivats de l’incompliment: No. 
 
-L’import màxim de la sanció és de 27.317,27 euros (5% del preu total del contracte). 
 
El grau d’afectació del servei (en aplicació de la clàusula 45.5 del PCAP), correspon el 
25% de l’import de la penalitat imposada. 

 
En conseqüència, l’import de la sanció és de:  
 

27.317,27 euros (import màxim de la penalitat: 5% del preu total del contracte) 
x 25% (aplicació del grau d’afectació del servei, clàusula 45.5 PCAP)  =  6.829,32 
euros. 

 
TERCERA.- Procediment per a la imposició de penalitats. 
 
El nostre ordenament jurídic no estableix un procediment específic general per a la tramitació i 
imposició de les penalitats, tant si es considera que tenen naturalesa similar amb la multa 
coercitiva com si es considera que ostenten el caràcter de penalitat obligacional, i això obliga a 
recórrer al procediment administratiu general. 
 
L’article 97 del RGLCAP, encara vigent, regula la resolució d’incidències durant l’execució dels 
contractes: 
 

“Con carácter general, salvo lo establecido en la legislación de contratos de las Administraciones 
públicas para casos específicos, cuantas incidencias surjan entre la Administración y el contratista 
en la ejecución de un contrato por diferencias en la interpretación de lo convenido o por la 
necesidad de modificar las condiciones contractuales, se tramitarán mediante expediente 
contradictorio, que comprenderá preceptivamente las actuaciones siguientes: 
 
1. Propuesta de la Administración o petición del contratista. 
2. Audiencia del contratista e informe del servicio competente a evacuar en ambos casos en un 
plazo de cinco días hábiles. 
3. Informe, en su caso, de la Asesoría Jurídica y de la Intervención, a evacuar en el mismo plazo 
anterior. 
4. Resolución motivada del órgano que haya celebrado el contrato y subsiguiente notificación al 
contratista. 
Salvo que motivos de interés público lo justifiquen o la naturaleza de las incidencias lo requiera, la 
tramitación de estas últimas no determinará la paralización del contrato.” 

 
Quan parlem de “prerrogatives de l’Administració”, essent una d’elles, la imposició de penalitats 
al contractista, com ja hem esmentat anteriorment, l’article 191.1 de la LCSP disposa que “en 
els procediments que s’instrueixin per a l’adopció d’acords relatius a les prerrogatives 
establertes en l’article anterior (l’article 190 de la LCSP), s’ha de donar audiència al 
contractista”. L’apartat 4 del mateix article, estableix que els acords que adopti l’òrgan de 
contractació posen fi a la via administrativa i són immediatament executius. 
 
L’article 194.2 de la vigent LCSP estableix que 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. 
 
El 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”, disposa en la clàusula 47 un procediment més concret i garantista, essent el següent: 

 



 
 
 
 

 
 

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.  

 
En l’escrit d’al·legacions del contractista, concretament quan al·lega que hi ha manca de 
motivació, es basa en el següent: “ni es detalla la prova practicada dels suposats perjudicis 
derivats dels fets que s’imputen”. Concretament en aquest sentit, l’informe 8/2018, de 18 d’abril, 
de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma d’Aragó 
(Consideració jurídica III) estableix: 
 

“Sin embargo esta calificación de “negocio a plazo fijo” debe ser entendida en sus justos límites, 
ya que es possible un cumplimiento en mora del contrato con imposició de penalidades i es al 
contractista, al que le corresponde desvirtuar esa presunción de culpabilidad. En este sentido se 
pronuncio la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado en informe 13/2004, de 
7 de junio, en el que haciendo referencia a otro de 12 de marzo de 2004 (expediente 4/04) 
afirmava que “la sol·licitud de no aplicación de penalidades ha de formularla el contractista y 
basarla en no ser las cusas de la demora imputables al mismo”. 

 

Tot i així, en l’expedient informatiu obert per esclarir el què havia passat el dia 29 d’octubre de 
2020, el contractista, és a dir, CLECE, SA, reconeixia que es va produir un incident respecte el 
retard del bus a la ruta SOBL18, l’actuació incorrecte de l’acompanyant en no avisant als 
usuaris i la no comunicació dels fets al Consell Comarcal. 
 
En l’apartat de Conclusions del mateix Informe 8/2018 estableix que: 
 

“Es aconsejable que los pliegos de cláusulas administrativas particulares, en tanto ley del 
contrato que obliga a las partes, establezcan un procedimiento sencillo para la tramitación de los 
expedientes de imposición de penalidades: propuesta del responsable del contrato – director de 
obra-, garantizando en todo caso la audiencia al contractista, propuesta jurídica y acuerdo del 
órgano de contratación.”  

 
Per tant, ens trobem davant d’un incompliment parcial o compliment defectuós del contracte per 
part del contractista: el dia 29 d’octubre de 2020 es va produir un incident en el servei de 
transport escolar, concretament en la ruta SOBL18, i que es descriu detalladament en l’apartat 
10 de l’informe del responsable del contracte transcrit més amunt. En l’apartat de les 
obligacions del contractista i en el Plec de prescripcions tècniques es detalla exactament com 
s’ha d’executar el servei d’acompanyants i que no va complir, essent, d’acord amb l’informe del 
responsable: 

 
-“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.” 
-“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.” 
-“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.” 
-“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.” 

 

I és per tot això que l’actuació de CLECE, SA, és constitutiva d’un incompliment de les seves 
obligacions. 



 
 
 
 

 
 

 
L’article 192 i següents de la LCSP determinen la possibilitat d’imposar penalitats per 
incompliment de les obligacions del contracte, i en el mateix sentit la sentència número 
652/2019, de 21 de maig, de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem disposa la 
imposició de penalitats conforme a la normativa per incompliment contractual. Els plecs o el 
document descriptiu podrà preveure penalitats pel cas de compliment defectuós de la prestació 
objecte del contracte o per incompliment dels seus compromisos. I el mateix article, disposa 
dos límits: a) les penalitats han de ser proporcionals a la gravetat de l’incompliment; i b) les 
quanties de cada una d’elles no poden ser superiors al 10% del preu del contracte, IVA exclòs, 
ni el total de les mateixes poden superar el 50% del preu del contracte. 

 

És evident, doncs, tal i com s’ha comentat anteriorment, que la quantia de la sanció ni és 
superior al 10 % del preu del contracte, ni el total de les quanties superen el 50% del preu del 
contracte.  

 

QUARTA.- Executivitat de l’acord d’imposició i subsidiarietat de la garantia definitiva. 
 
Els acords que adopti l’òrgan de contractació posen fi a la via administrativa i són 
immediatament executius. Així ho exposa l’article 191.4 de la LCSP.  
 
Tot i així, tal i com hem esmentat abans, el fet que l’acord de la imposició de penalitats sigui 
immediatament executiu, no implica que per a la seva adopció es pugui prescindir del tràmit 
d’audiència del contractista. 
 
En aquest sentit, l’Informe 8/2018 emès per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa 
de la Comunitat Autònoma d’Aragó, ja esmentat, explicita: 
 

“En cuanto a que el acuerdo de imposición de penalidades, sea inmediatamente ejecutivo, tal y como 
establece el artículo 194.2 de la LCSP, esta ejecutividad, no implica que para su adopción se deba de 
obviar el trámite de audiencia del que debe disponer el contractista, a los efectos de constatar que la 
cuantía de la misma es acorde con los días de demora efectivamente producidos y poder realizar las 
alegaciones que considere oportunas al objeto de salvaguardar las exigencias del principio de 
contradicción que debe presidir todo procedimiento administrativo, sino que otorga a la administración 
la prerrogativa de deduir directamente las penalidades de las cantidades pendientes de pago o 
subsidiariamente de la garantía definitiva sin necesidad de acudir al auxilio de los tribunales. 
Por tanto la incautación de la garantía definitiva tiene un carácter subsidiario y no debe iniciarse ese 
trámite si existe obra pendiente de certificar o pagar, cuestión que no solo está regulada de forma 
expresa en el citado artículo 194.2 de la LCSP, sino que contamos con pronunciamientos 
jurisprudenciales, que establecen el carácter subsidiario, entre otros la Sentencia 290/2006, de 26 de 
mayo de 2006, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.” 

 
Finalment, a les conclusions del mateix Informe 8/2018 disposa, de forma clara, del caràcter 
subsidiari de la garantia definitiva respecte en fer efectiva el pagament de la sanció imposada 
en el procediment d’imposició de penalitats:   
 

“Las penalidades deberán deducirse en primer lugar de la obra pendiente de abonar y solo en el 
supuesto de que no exista o sea insuficiente, se podran deducir subsidiariamente de la garantía 
definitiva, debiendo en este caso reponerse en los plazos previstos en la Ley. 
 
Es aconsejable que los pliegos de cláusulas administrativas particulares, en tanto ley del contrato que 
obliga a las partes, establezcan un procedimiento sencillo para la tramitación de los expedientes de 
imposición de penalidades, garantizando en todo caso la audiencia al contractista.” 

 

En conseqüència, les penalitats es faran efectives, primer, sobre els pagaments pendents 
d’abonar al contractista, i segon, mitjançant l’execució de la garantia definitiva. 
 
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 (LCSP). 
 



 
 
 
 

 
 

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”, i la proposició presentada per CLECE, SA. 
 
3. RD 773/2015, de 28 d’agost ,pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel RD 1098/2001, 
de 12 d’octubre. 
 
4. RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques. 
 
5. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.  
 
6. 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.  
 
 
D’acord amb els antecedents i fonaments jurídics exposats, s’eleva Al ple del Consell Comarcal 
com a òrgan de contractació, la següent 

 
PROPOSTA D’ACORD 

 
PRIMER.- DESESTIMAR l’escrit d’al·legacions presentat per part de la societat interessada 
pels motius que consten en la part expositiva. 
 
SEGON.- RATIFICAR l’acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental celebrat el dia 19 
de maig de 2021. 
 
TERCER.- IMPOSAR al contractista CLECE, SA, responsable dels fets ocorreguts el dia 29 
d’octubre de 2020 en el servei de transport escolar de la ruta SOBL18, una penalitat de 
6.829,32 euros d’acord amb la clàusula 46.1 i en relació a la clàusula 45.5 del PCAP, pel 
compliment defectuós de les prescripcions 5, 8, 9 i 10 del PPT, tipificada en la clàusula 45.2.d) 
del PCAP, corresponent al “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”; penalitat que es farà efectiva mitjançant, en primer lloc, sobre la deducció 
de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, hagin d’abonar-se al 
contractista, i, si no fos suficient, sobre la deducció de la garantia definitiva que es va constituir, 
tot això, de conformitat amb allò que disposa el PCAP, quedant per reproduïts els motius que 
consten en l’apartat de “Consideracions jurídiques” per emetre aquest acord. 
 
QUART.- NOTIFICAR aquest acord, que posa fi a la via administrativa, a la societat 
interessada i a l’avalista ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN, SA, DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, pel seu coneixement i efectes, indicant que es pot interposar, alternativament, 
recurs potestatiu de reposició davant del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en el 
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació, d’acord amb les 
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques; o bé, interposar directament recurs contenciós administratiu davant 
el Jutjat contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar a partir de l’endemà de 
la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de 
la jurisdicció contenciosa administrativa.  



 
 
 
 

 
 

 
Si s’opta per interposar recurs potestatiu de reposició, no es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s’hagi produït la seva desestimació per 
silenci administratiu.” 

 
4. El 14 de juliol de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 
ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 

FONAMENTS DE DRET 
 

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

 

4. L’òrgan de contractació és el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
en virtut del que estableix 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 tot això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
PRIMER.- DESESTIMAR l’escrit d’al·legacions presentat per part de la societat 
interessada pels motius que consten en la part expositiva. 
 
SEGON.- RATIFICAR l’acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental celebrat 
el dia 19 de maig de 2021. 
 
TERCER.- IMPOSAR al contractista CLECE, SA, responsable dels fets ocorreguts el 
dia 29 d’octubre de 2020 en el servei de transport escolar de la ruta SOBL18, una 
penalitat de 6.829,32 euros d’acord amb la clàusula 46.1 i en relació a la clàusula 45.5 
del PCAP, pel compliment defectuós de les prescripcions 5, 8, 9 i 10 del PPT, tipificada 
en la clàusula 45.2.d) del PCAP, corresponent al “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”; penalitat que es farà 
efectiva mitjançant, en primer lloc, sobre la deducció de les quantitats que, en 



 
 
 
 

 
 

concepte de pagament total o parcial, hagin d’abonar-se al contractista, i, si no fos 
suficient, sobre la deducció de la garantia definitiva que es va constituir, tot això, de 
conformitat amb allò que disposa el PCAP, quedant per reproduïts els motius que 
consten en l’apartat de “Consideracions jurídiques” per emetre aquest acord. 
 
QUART.- NOTIFICAR aquest acord, que posa fi a la via administrativa, a la societat 
interessada i a l’avalista ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN, SA, DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, pel seu coneixement i efectes, indicant que es pot interposar, 
alternativament, recurs potestatiu de reposició davant del Ple del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la 
notificació, d’acord amb les articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé, interposar 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu 
en el termini de dos mesos, a comptar a partir de l’endemà de la recepció d’aquesta 
notificació, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.  

 
Si s’opta per interposar recurs potestatiu de reposició, no es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s’hagi produït la 
seva desestimació per silenci administratiu.” 

 
El 23 de juliol de 2021, aquest acord es va notificar al contractista CLECE, SA, i 
a l’avalista ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN, SA, DE SEGUROS Y 
REASEGUROS. 

 
 

2. El 5 d’agost de 2021, registre d’entrada E2021012768 de 5 d’agost de 
2021, l’empresa CLECE, SA, ha presentat recurs de reposició contra l’acord 
del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental en sessió celebrada el 21 de 
juliol de 2021, esmentada, dins del termini i la forma que estableixen els 
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques (en endavant, LPAC), i 
que, de forma resumida, es basa en: 
 
-Que manifesta que no està d’acord amb l’acord del Ple i formula recurs de reposició. 
-Que el recurs el basa en les següents al·legacions: 
 
 -Primera.- Antecedents: 
 La recorrent fa una exposició genèrica dels antecedents. 
 
 -Segona.- Respecte els fets ocorreguts: 

-Que manifesta el seu desacord pels motius que va exposar en l’escrit d’al·legacions de 4 
de juny de 2021. 
-Que, tan bon punt l’acompanyant de la ruta va detectar que s’estava produint un 
contratemps, aquesta va trucar a Coordinació de CLECE, SA, que immediatament va 
contactar amb l’empresa de transport amb la finalitat de gestionar la circumstància i 
solucionar la incidència produïda per garantir el servei i donar compliment a les obligacions 
contretes, i mentre es gestionava la incidència, aquesta part comptava que en compliment 
dels protocols d’actuació existents, l’acompanyant donava trasllat del fet a les famílies i al 
centre. 
-Que aquesta incidència es va produir de manera puntual i extraordinària, i que va efectuar 
totes les accions pertinents per a que no es torni a produir, entre altres, reiterant a 
l’acompanyant la rellevància de complir estrictament els protocols i, per tant, d’informar a 
les famílies i al centre de qualsevol anomalia. 



 
 
 
 

 
 

-Que no hi ha intencionalitat en els fets ocorreguts. 
-Que el “Protocol de gestió d’incidències i situacions d’emergència el TE i TA de CLECE”  
fa constar que la tipologia de les incidències d’aquest tipus seria d’una situació 
excepcional. S’adjunta un quadre d’aquest Protocol. 
-Que detalla l’apartat 4 del Protocol esmentat de CLECE, SA, i defineix la “situació 
d’excepcionalitat”. 
-Que detalla la gestió interna de les situacions d’excepcionalitat de l’apartat 6 del Protocol 
de CLECE, SA, esmentat. 
-Explica com la Coordinació del servei per part de CLECE, SA, gestiona les incidències, i 
quan es comuniquen al Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
-Que la Coordinació de CLECE, SA, va gestionar la incidència i avaluar la mateixa 
inicialment segons el seu Protocol. Primer va trucar a CINGLES BUS per veure quina era 
la magnitud de la incidència i informar al Consell Comarcal de la presa de decisions. 
-Que mentre espera la trucada de CINGLES BUS, la Coordinació de CLECE, SA, va trucar 
a l’acompanyant per indicar-li que avisi a les famílies dels usuaris de la incidència i que 
properament els informarien de com avança la situació. 
-Que CINGLES BUS comunica a la Coordinació de CLECE, SA, que l’autobús que havia 
de realitzar la ruta ha tingut una avaria i que ja està gestionat un nou vehicle i que arribarà 
al punt de trobada per recollir a la monitora. La recorrent diu que aquesta trucada es 
realitza a les 7.42 h. 
-Que la coordinació de CLECE, SA, informa a l’acompanyant de l’estat de la incidència i li 
indica que es posi en contacte amb l’arribada del bus. 
-Que la recorrent informa que el servei de Coordinació de CLECE, SA, és un servei que té 
una jornada laboral d’atenció continuada de 8.00h a 17.30h, però que bona part de les 
incidències i urgències s’han de gestionar mitjançant un servei de guàrdia fora d’aquest 
horari. I que aglutina diverses tipologies de rutes: transport a centres educatius de 
secundària, de primària, centres ocupacionals i centres de dia, amb horaris diferents.  
Que en el moment que es va produir la incidència de referència del dia 29 d’octubre de 
2020, la Coordinació de CLECE, SA, es trobava en horari de guàrdia. 
-Que la Coordinació de CLECE, SA, va valorar gestionar de forma ràpida els fets per 
valorar la magnitud de la incidència i coordinar les accions a dur a terme amb el Consell 
Comarcal 
-La recorrent manifesta que la resposta de CINGLES BUS va ser ràpida, i va valorar 
informar al Consell Comarcal en posterioritat, “comptant que les famílies estaven 
informades”. 
-Que a les 7.55 h la monitora confirma l’arribada del transport a l’inici de la ruta. 
-La recorrent manifesta que a les 8.07 h el Consell Comarcal es posa en contacte amb el 
Servei de Coordinació de CLECE, SA, per demanar què havia passat en aquella ruta, ja 
que el centre de destí i els familiars s’havien queixat. Des de la Coordinació de CLECE, 
SA, informa de les accions preses i que es revisarà el per què les famílies no havien rebut 
la corresponent comunicació. 
-La recorrent reconeix l’obligació establerta a la clàusula 9, apartat B, del Plec de 
prescripcions tècniques (PPT), i que es transcriu “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”. La recorrent 
manifesta que aquesta obligació, per lògica, un cop s’han pres les mesures i, per tant, s’ha 
gestionat en primer lloc la incidència, que és allò que es va fer.  
-La recorrent manifesta que l’avís immediat es realitza dins del marge de temps necessari 
per poder identificar la incidència, avaluar la situació i gestionar les actuacions per poder 
informar de les mesures preses. 
-Que no està conforme amb la manifestació que fa el Consell Comarcal en relació amb 
l’incompliment de la clàusula 10 del PPT perquè la Coordinació de CLECE, SA, es va 
posar en contacte amb CINGLES BUS per comunicar la incidència i veure quina podia ser 
la resolució i es va coordinar constantment amb el monitor per donar-li indicacions. 
-La recorrent manifesta que informa diàriament al Consell Comarcal les incidències que es 
produeixen, i el dia 29 d’octubre de 2020 es va fer 30 minuts i escaig des de l’inici de la 
incidència. 



 
 
 
 

 
 

-I per tant, finalment, manifesta que es va comunicar de forma immediata, complint amb 
les funcions establertes al contracte. 

 
-Tercera.- De la improcedència de la imposició de la penalitat per la caducitat de 
l’expedient per a la resolució de les incidències sorgides el 29 d’octubre de 2020: 
-Que el 19 de novembre de 2020, la Gerència del Consell Comarcal va emetre un Decret 
pel qual s’obria un expedient informatiu, i es reclamava a CLECE per tal que emetés 
informe per tal de determinar si l’actuació podia constituir un incompliment contractual, i 
que aquesta va donar compliment en termini. 
-Que és l’única resolució del Consell Comarcal, fins el dia 25 de maig de 2021 en què es 
notifica l’acord aprovat pel Ple del Consell Comarcal celebrat el dia 19 de maig de 2021, 
notificat el 25 de maig. 
-Que considera que ha transcorregut en excés el termini establert per resoldre respecte 
l’expedient de la incidència ocorreguda al mes d’octubre de 2020, i com a conseqüència 
d’aquesta inactivitat, s’ha produït la caducitat de l’expedient, d’acord amb l’article 21.3 i 
l’article 25.1.b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques (LPACAP). I, per tant, no es podria acordar l’inici d’un expedient 
d’imposició de penalitats perquè les actuacions relatives a aquesta incidència ja han 
caducat. 
-Que el termini màxim per resoldre de l’Administració previst a l’article 21.3 de la LPACAP 
dels expedients iniciats d’ofici és de tres mesos a partir de la data d’acord d’iniciació. 
-Que l’article 25.1.b) de la LPACAP determina que els procediments en què l’administració 
exerciti potestats sancionadores, o en general d’intervenció, susceptible de produir efectes 
desfavorables o de gravamen, es produirà la caducitat (reprodueix l’article 25.1.b)). 
 
-Quarta.- Respecte el càlcul de la penalitat a aplicar: Falta de motivació i 
desproporcionalitat de la sanció: 
i) Falta de motivació: 
-Que, malgrat haver aplicat la graduació de la penalitat per part del Consell Comarcal, 
encara continua la falta de motivació en la quantificació de la penalitat imposada, i una 
falta de proporcionalitat amb la presumpta gravetat de l’incompliment. 
-Que es ratifica en les al·legacions, que el Consell Comarcal aplica de forma arbitrària 
l’import de la penalitat imposada, que manca motivació, i efectua el càlcul sense exposar 
cap explicació de com s’ha determinar l’import. Per tant, suposa una vulneració de l’article 
9.3 de la Constitució espanyola. 
-Que al·lega l’article 35 de la LPACAP, pel que fa a la motivació, especialment en els 
procediments sancionadors. 
-Que aquesta manca de motivació suposa un vici de nul·litat de la resolució, ja que l’acte 
administratiu es dicta prescindint del procediment legalment establert. 
ii) Falta de proporcionalitat de la penalització: 
-Que no es motiva ni es justifica la causa que porta al Consell Comarcal a quantificar la 
considerada infracció lleu en el seu percentatge màxim del 5% previst a la clàusula 46 del 
PCAP, i no s’especifica la gravetat del presumpte incompliment. 
-Que, malgrat la clàusula 45.5 del PCAP i l’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic (LRJSP), la resolució que s’impugna segueix sense explicar 
les causes que han portat a calcular la sanció en base al seu percentatge màxim del 5%. 
I per aquesta raó considera que la sanció imposada no és proporcional amb el presumpte 
incompliment patit suposadament pel Consell Comarcal. 
 
-Cinquena.- Arxiu de l’expedient: 
 
Per tot el que ha exposat, la recurrent considera que s’ha de procedir a la declaració de 
nul·litat de la sanció imposada per import de 6.829,32 euros, i procedir a l’arxiu definitiu de 
l’expedient. 
 
Per tot això, la recurrent sol·licita: 
 
-Que es tingui per presentat el seu escrit; que es tingui per interposat en temps i forma 
Recurs de Reposició contra l’acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental en 



 
 
 
 

 
 

sessió celebrada el 21 de juliol de 2021, pel qual s’aprova imposar la penalitat a CLECE, 
SA; i es procedeixi a estimar el recurs; i es procedeixi a emetre nou acord arxivant 
l’expedient d’imposició de penalitat. 

 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
PRÈVIA.- Consideració prèvia. 

 
Queda per reproduït l’acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental en 
sessió celebrada el dia 21 de juliol de 2021, així com la seva relació de fets, els 
fonaments de dret, les consideracions jurídiques i jurisprudència, i, finalment, 
els acords adoptats.  

 
Aquest acord és l’acte recorregut en el recurs de reposició que presenta el 
contractista CLECE, SA. 

 
El recurs de reposició presentat conté altra vegada aspectes ja resolts en 
l’acord del Ple de 21 de juliol de 2021. En conseqüència, aquesta administració 
citarà o  reproduirà bona part de la seva argumentació jurídica. 

 
PRIMERA.- Respecte el recurs de reposició en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques 
(LPACAP). 

 
D’acord amb l’article 112 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques (en endavant, LPACAP), 
estableix que, contra les resolucions i els actes de tràmit /.../, els interessats 
poden interposar recurs d’alçada i recurs potestatiu de reposició, que s’hauran 
de fonamentar per qualsevol dels motius de nul·litat o anul·labilitat previstos en 
els articles 47 i 48 respectivament, de la mateixa LPACAP, en relació amb les 
causes de nul·litat i anul·labilitat dels contractes administratius en la LCSP, 
sense que això suposi aportació de fets nous, atès que l’administrat ja ha tingut 
el seu moment processal del procediment en el qual ho podia fer i atès que 
l’acte que recórrer ha posat fi a la via administrativa. 

 
El recurs presentat per la recorrent no basa en cap de les causes d’aquests dos 
articles, i per aquest fet s’hauria de d’inadmetre el recurs presentat. La 
recorrent simplement es remet a l’escrit d’al·legacions presentat el dia 4 de juny 
de 2021 el qual ja va ser desestimat per l’acord del Ple de 21 de juliol de 2021, 
acte contra el qual la recorrent presenta el seu recurs de reposició. 

 
Arribats en aquest punt, es podria interpretar que el recurs podria basar-se en 
una causa de nul·litat de l’article 47.1.e) de la LPACAP, quan només en 
l’al·legació quarta la recorrent al·lega, de passada i sense especificar, el 
següent: 

 
“L’absència de justificació i motivació del percentatge del 25%, de la 
quantitat extreta de l’import màxim de la penalitat (el 5% del preu del 
contracte, sense tampoc justificar aquest càlcul) suposa un vici de nul·litat 



 
 
 
 

 
 

de la resolució notificada, ja que l’acte administratiu es dicta prescindint del 
procediment legalment establert.” 

 
És a dir, la recorrent es remet a la manca de motivació en la determinació de 
l’import de la penalitat, i que podria suposar que l’acte administratiu es dictés 
prescindint del procediment establert. Aquest fet es nega rotundament per part 
d’aquesta administració, atès que l’acord del Ple que es recórrer (l’acte 
administratiu en qüestió) conté tots els requisits (elements subjectius, objectius 
i formals), i ha estat motivat amb referència succinta de fets, de fonaments de 
dret i la decisió adoptada, per tant, ajustat a Dret. 

 
Malgrat, doncs, que es podria inadmetre el recurs per no fonamentar-se en cap 
dels motius de nul·litat o anul·labilitat estipulats en els articles 47 i 48 de la 
LPACAP respectivament, aquesta administració entrarà en el fons de l’escrit 
presentat per reafirmar que:  

 
-els fets han ocorregut, és a dir, la incidència en l’execució del contracte 
ocorreguda el dia 29 d’octubre de 2020 és palès –i així ho ha reconegut la 
mateixa recorrent-.  
-s’ha produït un incompliment o compliment defectuós del contracte per 
part de la recorrent –i així també ho ha reconegut la recorrent-.  
-s’ha seguit el procediment degut, estipulat en el Plec de clàusules 
administratives particulars, d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic (en endavant, LCSP). 
-s’ha de preservar l’interès públic, és a dir, la clàusula 45 del PCAP defineix 
els possibles incompliments de les obligacions del contractista –la 
recorrent-, i la clàusula 46 del mateix PCAP defineix les penalitzacions que 
corresponen. Per tant, davant l’incompliment de les obligacions comesa per 
part de la recorrent el dia 29 d’octubre de 2020 –una infracció lleu-, 
correspon l’aplicació de la penalització estipulada a la clàusula 46.1.a) del 
PCAP. 

 
Tot això, sense oblidar en cap moment que ens trobem davant d’un 
procediment dins l’àmbit de la contractació administrativa, essent, la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractació del sector públic, la llei aplicable per 
excel·lència. El règim jurídic que regeix el contracte es troba detallat a la 
clàusula 5 del PCAP. En conseqüència, el Plec de prescripcions tècniques (en 
endavant, el PPT), el PCAP i la pròpia proposta presentada per la recorrent són 
lex inter partes. Això significa, que la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques és aplicable 
en allò que no estigui previst en la normativa contractual. 

 
Finalment, el termini per resoldre i notificar el recurs de reposició és d’un mes, 
d’acord amb l’article 124.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 

 
SEGONA.- Els fets ocorreguts. 

 



 
 
 
 

 
 

La recorrent reconeix en tot moment la incidència del dia 29 d’octubre de 2020, 
així com també reconeix: 

 
-per una banda, que l’acompanyant de la ruta SOBL18 no va avisar ni als 
usuaris, ni a les famílies, ni al centre escolar de destí, tal i com es desprèn del 
mateix escrit del recurs quan diu “Aquesta part comptava que en el 
compliments dels protocols d’actuació existents, l’acompanyant donava trasllat 
del fet a les famílies i al centre”, “i comptava en què les famílies estaven 
informades”, “i que es revisarà perquès les famílies no havien rebut la 
corresponent comunicació”,... (al·legació segona “Respecte als fets ocorreguts” 
de l’escrit del recurs de reposició). 

 
-i per altra banda, la Coordinació de CLECE, SA, no va avisar immediatament 
al Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 
Però CLECE, SA, no va comunicar res al Consell Comarcal en cap moment. 
Ans al contrari: el 29 d’octubre de 2020, la Direcció del centre escolar de 
Vilanova formula una queixa al Consell Comarcal atès que els alumnes estan 
arribant sols al centre i a peu. I va ser el Consell Comarcal qui va trucar a 
CLECE, SA, demanant explicacions dels fets ocorreguts. I no al revés, com 
pretén la recurrent. 

 
Per tant, CLECE, SA, no només no avisa als usuaris, ni a les famílies, ni al 
centre, sinó tampoc al Consell Comarcal. El plec de prescripcions tècniques 
estableix que la presa de decisions davant les incidències s’ha de fer de forma 
consensuada amb el Consell Comarcal, i això no va succeir.  

 
Arribats en aquest punt, cal fer notar que el dia 29 d’octubre de 2020 només 
van arribar 4 alumnes al centre d’ensenyament de Vilanova amb el bus i 
l’acompanyant corresponent, dels 41 alumnes que haurien d’haver estat, tots 
ells menors d’edat. 

 
Arran d’aquests fets, el Consell Comarcal va rebre moltes queixes de pares i 
mares.  

 
Atès que CLECE, SA, no va avisar immediatament al Consell Comarcal, el 
Consell tampoc va poder avisar als familiars, ni poder prendre cap decisió al 
respecte.  

 
Aquests fets comporten un incompliment de les obligacions establertes en 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”, i 
detallades a l’informe emès pel responsable del contracte de 18 de maig de 
2021, que, de forma resumida, són les següents: 

 
- 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.  



 
 
 
 

 
 

-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. 
- 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.  
- 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. 
- 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. 

 
En conseqüència, hi ha hagut una execució defectuosa del contracte, 
incomplint les obligacions establertes per part del contractista, CLECE, SA. I 
aquest fet comporta la imposició de les penalitats establertes en el PCAP per 
part del Consell Comarcal. 

 

TERCERA.- Respecte la caducitat de l’expedient d’imposició de penalitats. 
 

El recurs de reposició que presenta la recorrent, CLECE, SA, al·lega un 
aspecte nou que no va formular en el seu escrit d’al·legacions presentat en el 
tràmit d’audiència del procediment: la caducitat de l’expedient d’imposició de 
penalitats, en tant que el Consell Comarcal del Vallès Oriental va iniciar un 
expedient informatiu mitjançant Decret de Gerència de data 19 de novembre de 
2020, i, posteriorment, el Consell Comarcal inicia l’expedient d’imposició de 
penalitats mitjançant acord del Ple en sessió de 19 de maig de 2021 (l’òrgan de 
contractació). La recorrent considera que, des del 19 de novembre de 2020 fins 
a l’acord del Ple en sessió celebrada el dia 19 de maig de 2021 ha 
transcorregut en excés el termini per resoldre i notificar d’acord amb l’article 
21.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques (LPACAP), i, en conseqüència, correspon la 
caducitat de l’expedient d’imposició de penalitat d’acord amb l’article 25.1.b) de 
la LPACAP, i, finalment, l’arxiu del mateix expedient.  

 
Tot això, lluny de la motivació dels recursos de reposició, que s’han de basar 
en la nul·litat o l’anul·labilitat de l’acte administratiu que es recórrer, d’acord 
amb l’article 112 de la LPACAP esmentat en la consideració jurídica primera. 

  
No obstant, aquest extrem decau pels motius que tot seguit s’exposaran: 



 
 
 
 

 
 

 
1.- En l’expedient informatiu obert mitjançant Decret de Gerència de data 19 de 
novembre de 2020, consistia en esclarir el què havia passat el dia 29 d’octubre 
de 2020, atorgant al contractista (a CLECE, SA) un termini per presentar 
informe dels fets ocorreguts. El 3 de desembre de 2020, el contractista, és a 
dir, CLECE, SA, va reconèixer que el 29 d’octubre de 2020 es va produir un 
incident en la ruta SOBL18, l’actuació de l’acompanyant fou incorrecte en no 
avisar als usuaris ni a les famílies i la no comunicació dels fets al Consell 
Comarcal de forma immediata. 

 
2.- En conseqüència, queda clar que els fets ocorreguts el dia 29 d’octubre de 
2020 conformen un incompliment o compliment defectuós del “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”, correspon iniciar un 
expedient d’imposició de penalitats, d’acord amb l’article 192 de la LCSP i en 
virtut de les prerrogatives que el Consell Comarcal ostenta, essent una d’elles, 
la imposició de penalitats. 

 
3.- Per tant, tal i com es recull en l’acord de Ple celebrat el dia 21 de juliol de 
2021, 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.  

 
Per tant, atès que ens trobem en el marc de la contractació administrativa, el 
contractista (és a dir, CLECE, SA, la recorrent) ha de complir amb les 
obligacions establertes en el PPT i en el PCAP, tal i com s’explicita en les 
consideracions jurídiques primera i segona de l’acord del Ple celebrat el dia 21 
de juliol de 2021, que es reprodueixen en part: 

 
“Ens trobem en el marc d’un contracte administratiu, al qual li és aplicable la 
normativa descrita en el règim jurídic d’aquest i per la pròpia Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), i, en especial, el plec 
de clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques, 
la documentació complementària, i la proposició presentada per CLECCE, 
SA. Per tant, el règim de penalitats que es descriu en el PCAP, tenen 
naturalesa contractual i constitueix un mitjà de pressió per assegurar el 
compliment de les obligacions del contracte, entre les quals, la correcta 
execució del mateix contracte.  
 



 
 
 
 

 
 

En conseqüència, les penalitats previstes a la LCSP tenen una funció doble: 
Per una banda, és com una mesura preventiva, és a dir, es troben recollides 
en el mateix PCAP, fet que suposa un avís a l’empresa adjudicatària o al 
contractista que, davant d’una deficitària execució de les prestacions, 
s’imposaran les penalitats previstes; i per una altra banda, és com una 
mesura correctora davant l’incompliment parcial o compliment defectuós del 
contracte, en el sentit que la imposició de les penalitats  suposa reconèixer a 
l’administració que les imposa, una posició de garant dels interessos públics 
que es pretén satisfer mitjançant el contracte i fer complir la correcta 
execució del contracte.” 
 
/.../ 

 
“L’article 188 de la LCSP estableix que els efectes dels contractes 
administratius s’han de regir per les normes a què fa referència l’article 25.2 
de la LCSP, a la llibertat de pactes de l’article 34 de la LCSP, i al Plec de 
clàusules administratives particulars, al Plec de prescripcions tècniques, o 
document descriptiu que els substitueixi.” 

 
En conclusió: 

 
-L’inici de l’expedient d’imposició de penalitats al contractista (CLECE,SA) 

s’inicia mitjançant acord del Ple (l’òrgan de contractació) del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental en sessió celebrada el dia 19 de maig de 2021, així com 
també s’atorga un període d’audiència al contractista per tal que presenti les 
al·legacions que consideri oportunes. 

 
-La resolució d’aquest expedient d’imposició de penalitats s’emet mitjançant 

acord del Ple del Consell Comarcal en sessió celebrada el dia 21 de juliol de 
2021, el qual posa fi a la via administrativa. 

 
-I finalment, la notificació al contractista d’aquest acord del Ple en sessió 

celebrada el dia 21 de juliol de 2021 es produeix el dia 23 de juliol de 2021. 
 

Per tant, no s’ha produït la caducitat de l’expedient d’imposició de penalitats 
com pretén la recorrent en la seva al·legació tercera del recurs de reposició, i, 
en conseqüència, tampoc procedeix l’arxiu d’aquest expedient com també 
pretén la recorrent (al·legació cinquena del recurs de reposició). 

 

QUARTA.- Determinació de la penalitat. 
 

La recorrent torna a al·legar la manca de motivació a l’hora de quantificar la 
penalitat i la manca de proporcionalitat d’aquesta quantia. Però aquests dos 
aspectes que ja han estat àmpliament motivats, primer en l’acord del Ple de 
data 19 de maig de 2021 (d’inici de l’expedient d’imposició de penalitats), i 
segon en l’acord del Ple de data 21 de juliol de 2021 (desestimació de l’escrit 
d’al·legacions presentat per la recorrent i imposició de la penalitat corresponent 
a l’incompliment o compliment defectuós de l’execució del contracte). 

 



 
 
 
 

 
 

Cal recordar, una vegada més, que no estem en un procediment sancionador 
pròpiament, regulat en la LPACAP, sinó en l’àmbit de la contractació 
administrativa amb una regulació específica, essent la norma per excel·lència 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). És a 
dir, davant l’incompliment d’un contracte administratiu o del compliment 
defectuós d’aquest l’administració ha d’imposar la penalitat determinada en la 
pròpia LCSP i les determinades en el PCAP, en arres de la bona execució del 
contracte i per fer complir les obligacions que el contractista té determinades en 
el mateix PCAP, en el PPT i documentació complementària, i en la proposició 
presentada pel propi contractista. Atès que si el contractista no complís amb 
allò estipulat en el contracte, comportaria un enriquiment injust del propi 
contractista, i, en conseqüència, un greuge envers l’Administració contractant i, 
en definitiva, un dany a l’interès públic. 

 
En aquest sentit, doncs, com ja es va explicitar en l’acord del Ple del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de 15 de maig de 2021: 

 
“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.” 

 
Queda absolutament clar que el dia 29 d’octubre de 2020 es va produir un 
incompliment o compliment defectuós en l’execució del contracte. Així ho ha 
reconegut també la mateixa recorrent. En conseqüència, correspon a l’òrgan de 
contractació (en el cas que ens ocupa, és el Ple del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental) imposar la penalitat que es determini en el PCAP, en funció de 
l’incompliment de les seves obligacions i que es determina, també, en el PPT i 
en el mateix PCAP. 

 
L’article 192 de la LCSP es refereix a l’incompliment parcial o compliment 
defectuós dels contractes. En virtut d’aquest article, els plecs o el document 
descriptiu poden preveure penalitats per al cas de compliment defectuós de la 
prestació objecte d’aquest o pel supòsit d’incompliment dels compromisos o de 
les condicions especials d’execució del contracte que s’hagin establert. 

 
Aquestes penalitats han de ser proporcionals a la gravetat de l’incompliment, 
com ja s’ha esmentat abans, i les quanties de cadascuna no poden ser 
superiors al 10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el total d’aquestes poden 
superar el 50% del preu del contracte. 



 
 
 
 

 
 

 
Quan el contractista, per causes imputables a aquest, hagi incomplert 
parcialment l’execució de les prestacions definides en el contracte, 
l’Administració pot optar, ateses les circumstàncies el cas: i) per la resolució del 
contracte; ii) per la imposició de les penalitats que, per a tals supòsits, es 
determinen en el Plec de clàusules administratives particulars o en el document 
descriptiu. 

 
L’article 194.2 de la LCSP, com també s’ha explicitat en els acords dels plens 
del Consell Comarcal de data 15 de maig de 2021 i 21 de juliol de 2021, les 
penalitats previstes als article 192 a 194 de la LCSP s’han d’imposar per acord 
de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del responsable del contracte, 
que ha de ser immediatament executiu, i s’han de fer efectives mitjançant 
deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, 
s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si escau, s’hagi 
constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats. 

 
Així les coses, l’incompliment de les obligacions que es descriuen en l’informe 
del 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” emès el dia 18 de 
maig de 2021, respon a una infracció lleu, tal i com preveu la clàusula 45.2.d) 
del PCAP, a la qual correspon la penalització establerta en la clàusula 46.1.a) 
del PCAP.   

 
La recurrent exposa, en el seu punt quart del recurs de reposició, que hi ha 
manca de motivació i de proporcionalitat en la determinació de l’import de la 
penalitat, fet que aquesta Administració nega rotundament: 

 
A) La clàusula 46.1.a) del PCAP estableix que, a les infraccions lleus (com és 

el cas de l’incompliment o compliment defectuós en l’execució del contracte 
per part del contractista) correspon la següent penalització: “de fins a un 5 
% del preu total del contracte”. 
Aquesta clàusula que recull el PCAP és lex inter partes, com també s’ha 
mencionat en la consideració primera. La recurrent, quan va presentar la 
seva proposició, no va qüestionar cap de les clàusules del PCAP, ni del 
PPT, ni cap altre document que conforme el règim jurídic del contracte. Per 
tant, la recurrent, en el moment de presentar la seva proposició i, 
òbviament, a l’hora de formalitzar i signar el “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”, coneixia i sabia en tot moment, i coneix i sap, que, en cas 
d’incompliment o compliment defectuós de les obligacions que conté 
aquest contracte, podria ser objecte d’imposició de penalitats. 

 
B) En l’informe emès pel responsable del contracte de data 18 de maig de 

2021, exposa detalladament els incompliments de les obligacions comeses 
per part de la recorrent recollits en la clàusula 45 del PCAP, en relació amb 
el PPT. 



 
 
 
 

 
 

 
C) L’òrgan de contractació, és a dir, el Ple del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental, en sessió celebrada el dia 19 de maig de 2021, detalla 
minuciosament: la relació dels fets ocorreguts el dia 29 d’octubre de 2020; 
els incompliments o compliment defectuós de l’execució del contracte per 
part de la recurrent; així com la determinació del “preu del contracte” com a 
base per a calcular la quantia de la penalitat, essent fins el 5% del preu del 
contracte establert a la clàusula 46 del PCAP; el procediment a seguir 
estipulat també al PCAP; i finalment, acorda iniciar l’expedient d’imposició 
de penalitats, i dona audiència al contractista i a l’avalista de la garantia 
presentada. 

 
D) El 4 de juny de 2021, CLECE, SA, la recurrent, va presentar el seu escrit 

d’al·legacions que també es basava en: a) la manca de motivació de 
l’acord del Ple de 19 de maig de 2021 en la determinació dels fets, i b) en 
la manca de proporcionalitat de la determinació de la sanció imposada, i 
que no s’han tingut en compte la graduació de la sanció establert a la 
clàusula 45.5 del PCAP. 

 
E) El 21 de juliol de 2021, el Ple del Consell Comarcal desestimar l’escrit 

d’al·legacions presentat per la recurrent, va aplicar la clàusula 45.5 del 
PCAP corresponent a la graduació de les infraccions comeses atenent el 
grau de comissió, d’afectació al servei objecte del contracte i els danys 
ocorreguts, degudament motivat, el quals es donen per reproduïts en 
aquest punt i que l’acord ja s’ha transcrit més amunt. 

 
En conseqüència, els fets ocorreguts el dia 20 d’octubre de 2020 van afectar  
clarament al correcte compliment de l’objecte del contracte:  
-els nens i nenes de la ruta SOBL18 van arribar tard a l’Institut, sense que 
l’acompanyant informés ni als mateixos usuaris, ni a les seves famílies, ni al 
Consell Comarcal del Vallès Oriental de la incidència. És més, alguns nens i 
nenes menors d’edat van anar a peu a l’Institut perquè ningú els va informar, 
amb el perill que això comporta, atès que l’objecte del contracte és precisament 
aquest: 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 les obligacions que s’estableixen i 
amb la responsabilitat envers els menors que comporta. 

 
Per tant, l’incompliment de les clàusules 5, 8, 9 i 10 del PPT respon a una 
infracció lleu recollida, com ja s’ha esmentat, a la clàusula 45.2.d) del PCAP. A 
aquesta infracció correspon la penalitat que determina la clàusula 46.1.a) del 
PCAP, és a dir, fins a un 5% del preu total del contracte, essent la quantia de 
27.317,27 euros (tot això, clarament justificat en l’informe del responsable del 
contracte en el seu informe emès el dia 18 de maig de 2021 i en l’acord del Ple 
del Consell Comarcal en sessió celebrada el dia 19 de maig de 2021, com ja 
s’ha esmentat).  

 



 
 
 
 

 
 

Tal i com es va especificar en l’acord del Ple del Consell Comarcal en sessió 
celebrada el dia 21 de juliol de 2021, el Tribunal Suprem, en la sentència de 18 
de maig de 2005, senyala que: 

 
 “(les penalitats) desenvolupen una funció coercitiva per estimular el 
compliment de l’obligació principal, és a dir, el contracte, doncs, en cas contrari, 
haurà de satisfer la pena pactada. Són, per tant, estipulacions de caràcter 
accessori, degudament estipulades en el contracte, amb la finalitat d’assegurar 
el compliment de l’obligació principal que es tracti /.../. La naturalesa d’aquestes 
clàusules contractuals respon a una concepció civil, en la qual es predica el 
principi de la presumpció de culpa del contractant que no compleix amb allò 
pactat o incórrer en algun defecte en el seu compliment /.../ no són sancions en 
sentit estricte, sinó que constitueixen un mitjà de pressió per assegurar el 
compliment regular de l’obligació amb un caràcter de clàusula penal de l’article 
1.152 del Codi Civil”, entre les quals es troba la correcta execució del contracte. 

 
Davant dels mateixos arguments al·legats per la recorrent (manca de motivació 
de la quantificació de la penalització i manca de proporcionalitat de la 
penalització), aquests han quedat àmpliament justificats i motivats en la 
consideració jurídica segona de l’acord del Ple del Consell Comarcal en la 
sessió celebrada el dia 21 de juliol de 2021, acte administratiu contra el qual 
s’ha presentat aquest recurs de reposició. I, per tant, l’argumentació de l’acord 
del Ple de 21 de juliol de 2021 queda per reproduïda en aquest punt. 

 

CINQUENA.- Executivitat de l’acord d’imposició i subsidiarietat de la garantia 
definitiva. 

 
Els acords que adopti l’òrgan de contractació posen fi a la via administrativa i 
són immediatament executius. Així ho exposa l’article 191.4 de la LCSP, i en 
l’article 194.2 de la mateixa llei. 

 
Així mateix es va argumentar en la consideració jurídica quarta de l’acord de 
Ple de data 21 de juliol de 2021, i que queden per reproduïts en aquest punt, 
especialment, la referència a l’Informe 8/2018 emès per la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma d’Aragó, en el qual 
explicita: 

 
“En cuanto a que el acuerdo de imposición de penalidades, sea inmediatamente ejecutivo, tal y 
como establece el artículo 194.2 de la LCSP, esta ejecutividad, no implica que para su 
adopción se deba de obviar el trámite de audiencia del que debe disponer el contractista, a los 
efectos de constatar que la cuantía de la misma es acorde con los días de demora 
efectivamente producidos y poder realizar las alegaciones que considere oportunas al objeto de 
salvaguardar las exigencias del principio de contradicción que debe presidir todo procedimiento 
administrativo, sino que otorga a la administración la prerrogativa de deduir directamente las 
penalidades de las cantidades pendientes de pago o subsidiariamente de la garantía definitiva 
sin necesidad de acudir al auxilio de los tribunales. 
 
Por tanto la incautación de la garantía definitiva tiene un carácter subsidiario y no debe iniciarse 
ese trámite si existe obra pendiente de certificar o pagar, cuestión que no solo está regulada de 
forma expresa en el citado artículo 194.2 de la LCSP, sino que contamos con pronunciamientos 
jurisprudenciales, que establecen el carácter subsidiario, entre otros la Sentencia 290/2006, de 
26 de mayo de 2006, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.” 



 
 
 
 

 
 

 
En conseqüència, les penalitats es faran efectives, primer, sobre els pagaments 
pendents d’abonar al contractista, i segon, mitjançant l’execució de la garantia 
definitiva. 

 

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 
(LCSP). 

 
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”, i la proposició presentada per CLECE, SA. 

 
3. RD 773/2015, de 28 d’agost ,pel qual es modifiquen determinats preceptes 
del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, aprovat pel RD 1098/2001, de 12 d’octubre. 

 
4. RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques. 

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

 
6. 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.  

 
D’acord amb els antecedents i fonaments jurídics exposats, s’eleva Al ple del 
Consell Comarcal com a òrgan de contractació, la següent 

 
PROPOSTA D’ACORD 

 
PRIMER.- DESESTIMAR el recurs de reposició interposat per Clece, SA, 
registre d’entrada del Consell Comarcal E2021012768 de 5 d’agost de 2021, 
pels motius que consten en aquest informe. 

 



 
 
 
 

 
 

SEGON.- Notificar l’acord, que posa fi a la via administrativa, a Clece, SA i a 
l’avalista Atradius Crédito y Caución, SA, De Seguros y Reaseguros, pel seu 
coneixement i efectes, indicant que, contra aquest acord només correspon 
interposar directament recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del 
contenciós administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos, a comptar a 
partir de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb l’article 46 
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. “ 

 
 
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 
(LCSP). 

 
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”, i la proposició presentada per CLECE, SA. 

 
3. RD 773/2015, de 28 d’agost ,pel qual es modifiquen determinats preceptes 
del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, aprovat pel RD 1098/2001, de 12 d’octubre. 

 
4. RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques. 

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

 
6. 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: 
 
 
PRIMER.- Desestimar el recurs de reposició interposat per Clece, SA, registre 
d’entrada del Consell Comarcal E2021012768 de 5 d’agost de 2021, pels motius 
que consten en l’informe del secretari emès el 30 d’agost de 2021 transcrit en el 
punt tercer de la relació de fets.  
 
SEGON.- Notificar l’acord, que posa fi a la via administrativa, a Clece, SA i a 
l’avalista Atradius Crédito y Caución, SA, De Seguros y Reaseguros, pel seu 
coneixement i efectes, indicant que, contra aquest acord només correspon 
interposar directament recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del 
contenciós administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos, a comptar a 
partir de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb l’article 46 de 
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
 
 
 
 

 
Document signat electrònicament. 
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