
 
 
 
 

 
 

PER URGÈNCIA 
 

PROPOSTA DE L’ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT 
Ple, 20 de juliol de 2022 
 
Resoldre les al·legacions de People Plus Innovation, SL en relació amb l’expedient 
per a la imposició de penalitats corresponent al contracte per a la prestació del 
servei d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès Oriental del lot 3 i 
imposició de penalitats 

 
Autonomia 
EXP: X2021015701 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 14 de gener de 2022, la Gerència del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 

mitjançant el Decret numero 2022GER000061, va aprovar l’inici de l’expedient per a la 
imposició de penalitats a PEOPLE PLUS INNOVATION, SL, corresponent al contracte 
per a la prestació del servei d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès 
Oriental del lot 3. 

 
2. El 20 de juliol de 2022, la senyora Silvia Pérez Corts, responsable del contracte per a 

la prestació del servei d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès Oriental 
corresponent al lot 3, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 

 
1. L’11 de gener de 2022, com a responsable del contracte del servei d’ajuda a 

domicili corresponent al lot 3, vaig emetre l’informe següent:  

 
 “RELACIÓ DE FETS 

 
1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental té competència per a la prestar el 

servei d’ajuda a domicili d’alguns municipis de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials 
Resta de Municipis, que s’estableix a la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de 
serveis socials, i el seu exercici es defineix en els convenis del servei d’ajuda a 
domicili formalitzats entre el Consell Comarcal i els ajuntaments de la comarca 
dels municipis de Montornès del Vallès i Vilanova del Vallès. 

 
2. El 22 de juliol de 2020, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va 

acordar adjudicar el contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili en 
diversos municipis del Vallès Oriental corresponent al Lot 3 a l’empresa People 
Plus Innovation, SL. 

 
3. El 19 d’agost de 2020 es va formalitzar, el contracte amb l’empresa People 

Plus Innovation, SL.  per al contracte del lot  3 del Servei d’Ajuda a Domicili del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb vigència del dia 01 de setembre 
2020 a 31 d’agost 2021.  

 
4. 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. 



 
 
 
 

 
 

 
5. El 23 de juny de 2021  van formalitzar la pròrroga dels esmentats contractes 

pel període d’un any.  
 

6. La clàusula 40. dels Plecs de Clàusules Administratives del Contracte recull 
que la cap de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat és la persona 
responsable del contracte i que exercirà les funcions de:   

 
a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i 

condicions contractuals  
 
 

b) Tramitar les incidències que sorgeixin durant el desenvolupament dels 
servei  

 
c) Exigir l'existència dels mitjans i organització necessaris per a prestació del 

servei.  
 

d) Elaborar l’informe a elevar a l’òrgan de contractació on es determini si el 
retard en l’execució del contracte és degut a motius imputables al 
contractista  
 

e) Elaborar l’informe a elevar a l’òrgan de contractació en relació amb la 
imposició i quantia de penalitzacions al contractista  
 

f) Determinar si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les 
prescripcions establertes i condicions contractuals. En aquest sentit, 
s’haurà de dur a terme un seguiment de totes i cadascuna de les 
d’obligacions assumides pel contractista en l’execució del servei, amb la 
verificació del seu compliment i amb atenció especial a aquelles que hagin 
estat determinants per a l’adjudicació al seu favor  
 

 
7. Durant l’execució del contracte s’han detectat diferents incompliments de les 

obligacions del contractista, descrits als Plecs de clàusules administratives 
particulars, el Plec de prescripcions tècniques i la proposició presentada pel 
mateix contractista. Aquests incompliments es descriuen a continuació, on 
s’especifica: 

 
- L’actuació de l’empresa.  
- La obligació que s’ha incomplert. 
- La clàusula tècnica o administrativa corresponent a la obligació del 

contractista en la realització de la tasca.  
- El tipus de falta i sanció que correspon, segons la clàusula 45. Penalitats, 

del Plec de Clàusules Administratives.   
 

a) Actuació de l’empresa: No avís i comunicació a les persones usuàries 
d'incidències o alteracions de servei.  

 
61 queixes rebudes en el 2021 de no avís de absències de serveis.  58 

d'aquestes queixes són en els darrers 6 mesos. Les queixes rebudes 
corresponen a expedients dels lots 3, 4 i 5. 

 

Obligació incomplerta Clàusula  Tipus de falta Sanció 



 
 
 
 

 
 

PPT/PCAP corresponent 

El contractista ha 
d’executar les tasques 
següents: En cas que 
la no realització d’un 
servei sigui per 
problemes de gestió 
del contractista, 
aquest ha d’informar 
immediatament a la 
persona usuària, al 
Consell Comarcal i 
serveis socials bàsics 
mitjançant el sistema 
d’informació que 
determini el Consell 
Comarcal, oferir la 
recuperació en les 4 
hores següents al 
servei. 

PPT- 
Clàusula 12. 
Organització 
del servei. 
3. s)  

Penalitat per 
incompliment o 
per compliment 
defectuís de les 
prestacions 
GREU. 

0,50% del preu 
del contracte.  

 
b) Actuació de l’empresa: demora en l’inici de serveis.   

 
En data 19 de novembre hi havia 2 expedients amb data d’inici la primera 
setmana de desembre i amb 20 dies laborables trasncorreguts des del seu 
encàrrec a l’empresa. . Del 1 al 23 de desembre hi ha hagut 8 expedients que 
han proposat iniciar el servei fora el termini i fora la data sol·licitada. A data 
28/12/2021 hi havia un servei urgent sense resoldre amb data sol·licitada 
22/12/2021. La demora dels serveis del més de desembre corresponen als lots 
3 i 5. 

 

Obligació incomplerta 
Clàusula  
PPT/PCAP 

Tipus de falta 
Sanció 
corresponent 

El contractista ha 
d’executar les tasques 
següents. Iniciar la 
prestació del servei 
d’acord amb els 
terminis màxims 
següents: Servei 
ordinari: 7 dies des de 
la recepció de 
l’encàrrec del servei. 
Servei urgent: 24 
hores des de la 
recepció de l’encàrrec 
del servei. 

Clausula 12. 
Organització 
del servei. 
3.b) 

Penalitats per 
demora 

0,20 euros per 
cada 1.000 del 
preu del 
contracte al dia i 
respecte a cada 
persona 
beneficiària en 
relació amb la 
qual s'incompleixi 
el termini 

 
c) Actuació de l’empresa: serveis no realitzats.   

 
- En els darrers 6 mesos s’han rebut  54 queixes i s’han comunicat a 

l’empresa, per correu, de persones que han informat que no se’ls està 
prestant el servei concedit. Les queixes han estat comunicades a 



 
 
 
 

 
 

l’empresa i s’ha confirmat per correu que no s’han realitzat, per manca de 
personal. A dia d'avui l’empresa no ha resolt la situació, que ha estat 
continuada durant els mesos de juny, juliol, agost, setembre, octubre, 
noviembre i desembre.  

 
- Al Sistema d'Informació JANO consten a data 23/12/2021 , 88 hores de 

serveis sense resoldre per absència de personal durant el periode 1 
desembre- 23 desembre del lot 3 i 18,75 hores de serveis sense resoldre 
per absència de personal durant  el periode 1 desembre-23 desembre, del 
lot 4 i 274 hores de serveis sense resoldre per absència de personal durant 
el periode 1 desembre- 23 desembre del lot 5. Les dades s’han extret un 
cop l’empresa ha informat de les suplències per vacances.  

 

Obligació incomplerta 
Clàusula  
PPT/PCAP 

Tipus de 
falta 

Sanció 
corresponent 

El contractista ha de 
prestar el servei amb la 
continuitat i regularitat 
establerta.  El contractista 
ha de prestar el servei 
contractat en tots els seus 
termes i proveir les vacants 
que es puguin produir per 
malaltia, absència, 
vacances o qualsevol altra 
causa.El responsable del 
contracte ha de prendre les 
mesures adequades per 
evitar interrupcions o 
demores en el servei.  El 
contractista ha de cobrir les 
absències del seu personal 
per vacances o altres 
eventualitats. En el cas de 
malaltia, el termini màxim 
per efectuar la substitució 
és de 24 hores. En 
qualsevol cas, el canvi per 
suplència, per vacances o 
per necessitats del servei, 
no eximeix de la realització 
de les prestacions 
encomanades pel Consell 
Comarcal. El contractista 
ha de complir amb la 
obligació esencial de 
prestar el servei amb la 
continuïtat convinguda i 
garantir a les persones 
beneficiàries el dret a 
rebre’l en les condicions 
que s’hagin establert.  

PPT. Clàusula 
8. Obligacions 
del 
contractista. a i  
z.iii;  PPT.  
Clàusula 13.  f. 
PPT.; Clàusula 
17.  2.;  PCAP. 
Clausula 39. e)  

Penalitat per 
incompliment 
o per 
compliment 
defectuís de 
les 
prestacions 
MOLT 
GREU.   

S'imposarà 
una penalitat 
de l'1% del 
preu del 
contracte 

 



 
 
 
 

 
 

d) Actuació de l’empresa: l'empresa no manté actualitzades les dades i 
incidències de serveis al sistema d'informació.  Les incidències dels serveis 
són comunicades al Consell Comarcal a través de queixes, sense que anterior 
a la queixa hagi hagut comunicació per part de l’empresa. Aquesta actuació es 
dona en els lots 3,4 i 5. 

 

Obligació incomplerta 
Clàusula  
PPT/PCAP 

Tipus de 
falta 

Sanció 
corresponent 

El contractista ha de 
comunicar al Consell 
Comarcal qualsevol 
incidència que afecti el 
normal funcionament del 
servei, com ara absències 
de les treballadores o de la 
persona usuària, canvis de 
treballadores, puntuals o 
programats, planificació de 
les vacances o altres 
incidències derivades del 
desenvolupament del servei, 
en la forma o sistema 
d’informació establert pel 
Consell Comarcal. Les 
dades han d’estar en tot 
moment actualitzades.  És 
obligació esencial del 
contractista fer ús del 
programa Jano Sociales, o 
del programa o sistema 
d’informació que designi el 
Consell Comarcal, per a la 
gestió del servei i emplenar-
ne tots els camps i mantenir-
los completament 
actualitzats en temps real 
sense demores, llacunes, 
mancances ni falsedats. 

PPT- 
Clàusula 8.  
K)  n) . u) . 
Clausula 12. 
3.f) 3g) 
Clausula 15. 
3.  s) 
Clàusula 
16.4.  PCAP- 
Clausula 39. 
1.r)  

Penalitat per 
incompliment 
o per 
compliment 
defectuís de 
les 
prestacions 
MOLT 
GREU. 

S'imposarà 
una penalitat 
de l'1% del 
preu del 
contracte 

 
8. En data 19 de novembre de 2021 la responsable del contracte per part del 

Consell Comarcal va realitzar una reunió amb l’empresa, per poder traslladar 
els incompliments detectats així com requerir la seva resolució en els terminis 
establerts en el contracte. Es va sol·licitar informar de les mesures establertes 
per l’empresa així com la data en que es resoldrien aquests incompliments.  

 
9. En data 22 de novembre de 2021 i registre de sortida S2021015100 el Consell 

Comarcal va fer arribar l’acta de la reunió mantinguda el dia 19 de novembre i 
amb els acords presos, on es sol·licitava una proposta de compromisos i dates 
de resolució en cada un dels indicadors.  

 
10. En data 26 de novembre de 2021, l’empresa  va fer arribar al Consell 

Comarcal, mitjançant registre d’entrada numero E2021018158, les mesures i 
terminis per resoldre la situació indicats a continuació:  

 



 
 
 
 

 
 

Indicador detectat 
d’incompliment  

Mesures que durà a terme 
l’empresa 

Data màxima de resolució 
de la incidència  

a) No avís i comunicació a 
les persones usuàries 
d'incidències o 
alteracions de servei.  

 

Reforçar missatge de 
comunicació a l'usuari de 
qualsevol canvi a l'equip de 
coordinació 
 

Immediata 

b) serveis no iniciats Control diari de llistat 
d'encàrrecs pendents de 
gestionar i informació 
setmanal al 
Consell dels encàrrecs que 
no es poden gestionar per 
motius externs a l'empresa 
per 
tal de que es faci la seva 
anul.lació 

Inmediata 

c) demora en l’inici de 
serveis 

Control diari de llistat 
d'encàrrecs pendents de 
gestionar i informació 
setmanal al 
Consell dels encàrrecs que 
no es poden gestionar per 
motius externs a l'empresa 
per 
tal de que es faci la seva 
anul.lació 

Inmediata 

d) serveis no realitzats Contractació d'un auxiliar de 
la llar alliberat. L'empresa ja 
disposava de treballadora 
familiar alliberada. 

Inmediata 

e) dades i incidències no 
actualitzades al sistema 
d'informació.   

Sincronització de les dades 
del nostre sistema Jano 
amb Jano del Consell  

20/12/2021 

 
11. Durant el més de desembre les actuacions i incompliments s’han continuat 

donant per part del contractista i no han estat resoltes.  
 
Per tant, PROPOSO,      

 
1.  Iniciar procediment per a la imposició de penalització a PEOPLE PLUS 

INNOVATION, SL en relació a les actuacions descrites al punt 7 de la relació 
de fets, que són constitutives d’un incompliment contractual tipificades en el 
Plec de Clàusules Administratives que regula el contracte del Servei d’Ajuda a 
Domicili per al lot 3. 

 
2. Iniciar procediment per a la imposició de la sanció establerta a la clàusula 45 

del Plec de Clàusules Administratives, que es concreta a continuació:   
 

Lot 3 Penalització Import 

No avís i 
comunicació a les 
persones usuàries 

0,50% del preu 
del contracte. 

863,51 € 



 
 
 
 

 
 

d'incidències o 
alteracions de 
servei. 

Demora en l’inici 
de serveis. Exp. 
43/012/2021 iniciat 
en 17 dies.  

0,20 euros per 
cada 1.000 del 
preu del 
contracte al dia 
i respecte a 
cada persona 
beneficiària en 
relació amb la 
qual 
s'incompleixi el 
termini 

345,40 € 

Serveis no 
realitzats (88 
hores de servei) 

1% del preu del 
contracte 

 1.727,01 €  
 

Dades i 
incidències no 
actualitzades 
sistema JANO 

1% del preu del 
contracte 

 1.727,01 €  
 

“ 
 

2. El 14 de gener de 2022, s’aprova el Decret de Gerència numero 2022GER000061, 
amb la part dispositiva següent:  
“ 

1. Iniciar l’expedient per a la imposició de penalitats a PEOPLE PLUS 
INNOVATION, SL, en relació amb les actuacions descrites al punt 7 de la 
relació de fets de l’informe emès l’11 de gener de 2022 per la cap de l’Àrea 
de Polítiques Socials i d’Igualtat i responsable del contracte i que es 
reprodueix a la relació de fets d’aquest Decret, que són constitutives dels 
incompliments contractuals tipificats en la clàusula 45 del Plec de clàusules 
administratives particulars que regula el contracte formalitzat el 19 d’agost 
de 2020 per a la prestació del servei d’ajuda a domicili en diversos 
municipis del Vallès Oriental corresponent al lot 3, els quals s’identifiquen i 
es quantifiquen d’acord amb el detall següent: 

 

Incompliment 
 

Penalització Import 

No avís i comunicació a les 
persones usuàries 
d'incidències o alteracions de 
servei. 

0,50% del preu del contracte. 863,51 € 

Demora en l’inici de serveis. 
Exp. 43/012/2021 iniciat en 17 
dies.  

0,20 euros per cada 1.000 
del preu del contracte al dia i 
respecte a cada persona 
beneficiària en relació amb la 
qual s'incompleixi el termini. 

345,40 € 

Serveis no realitzats (88 hores 
de servei). 

1% del preu del contracte.  1.727,01 
€  

 

Dades i incidències no 
actualitzades sistema JANO. 

1% del preu del contracte.  1.727,01 
€  



 
 
 
 

 
 

 

 
2. Obrir un tràmit d’audiència pel termini de 5 dies hàbils per a què People 

Plus Innovation, SL, pugui formular les al·legacions que consideri 
oportunes. 

 
3. Notificar aquest Decret a People Plus Innovation, SL.” 

 
3. El 14 de gener de 2022, es va trametre la notificació del Decret precedent a 

People Plus Innovation, SL, registre de sortida núm. S2022000752, acceptada el 
17 de gener de 2022.  

 
4. El 24 de gener de 2022, registre d’entrada E2022000978, People Plus Innovation, 

SL, presenta les al·legacions on conclou el següent: 
 

Que no han sido probados ninguno de los supuestos incumplimientos descritos en 
el acuerdo de inicio, ni han sido aportados datos concretos de los mismos, lo cual 
genera indefensión a esta parte; asimismo, tampoco ha sido tenida en cuenta la 
situación de fuerza mayor generada por la emergencia sanitaria, con un 
absentismo muy superior a la media, que en ningún caso puede considerarse una 
causa imputable a esta adjudicataria. 

 
En aquest sentit sol·licita l’arxiu de l’expedient sancionador.  

 
En relació amb els incompliments identificats en el Decret d’inici de l’expedient de 
penalitats s’exposa el següent:  
 
4.1. En relació a l’incompliment de no avís i comunicació a les persones usuàries 
d'incidències o alteracions de servei:  
 
Que no es cierto que esta compañía haya incumplido sus obligaciones de 
comunicación a las personas usuarias de alteraciones en el servicio. 

 
Se pretende imputar a esta compañía un presunto incumplimiento de la obligación 
de avisar a las personas usuarias sobre la no realización de un servicio sin 
aportarse prueba alguna de dichos presuntos hechos, basándose única y 
exclusivamente en supuestas quejas de los usuarios. 

 
La imputación de dichos hechos a esta compañía, sin dar traslado junto con la 
notificación de las quejas o cuanto menos, datos concretos de los supuestos 
incumplimientos, supone una clara indefensión para esta parte, quedando 
nuestras posibilidades de defensa reducidas al mínimo e imposibilitando de facto 
la posibilidad de aportar informes o pruebas tendentes a rebatir los supuestos 
incumplimientos que se pretenden imputar. 

 
En cualquier caso, y desconociendo por completo los presuntos incumplimientos a 
los que se refiere ese Consell, esta compañía quiere dejar constancia de que las 
faltas de servicio que ocasionalmente se hubieran podido producir, responde 
siempre a circunstancias sobrevenidas relacionadas con el personal, como se 
desarrollará más adelante, y nunca a la falta de organización o previsión del 
servicio, y que, en cualquier caso, son siempre atendidas de inmediato buscando 
solventarse en el menor periodo de tiempo y con el menor impacto para los 
usuarios posible. 

 



 
 
 
 

 
 

4.2 En relació a l’incompliment de demora en l’inici de serveis. Exp. 43/012/2021 
iniciat en 17 dies. 

 
El PPT establece que en el caso de los servicios ordinarios éste se deberá de poner 
en marcha en el plazo de 7 días desde la recepción del encargo, mientras que en el 
caso de los servicios urgentes en plazo será de 24 horas desde la recepción del 
encargo. El acuerdo de inicio de expediente sancionador se limita a hablar de 
expedientes pendientes de gestionar, lo que en ningún caso puede entenderse 
como un incumplimiento por parte de esta compañía de sus obligaciones de inicio 
de servicio. En efecto, en ningún punto de la notificación del expediente 
sancionador queda probado que los presuntos incumplimientos en los plazos 
establecidos para el inicio de los servicios se deban a causas imputables a esta 
compañía. 

 
Cabe señalar a este respecto y como bien sabe, que la recepción del encargo no 
siempre supone la posibilidad de poder iniciar el servicio. En muchas ocasiones los 
encargos recibidos no conllevan a la prestación del servicio y, en otros muchos 
casos, es necesaria la subsanación de datos o documentación o incluso la 
coordinación con el propio usuario. En cuanto al resto de incumplimientos en el 
inicio del servicio que se pretenden sancionar, se niega igualmente el 
incumplimiento por causas imputables a esta compañía y en prueba de ello aportan 
las siguientes pruebas: 

 
Expediente 43/012/2021: No es cierto que exista una demora en la iniciación del 
servicio. La fecha de inicio solicitada fue el 6 de diciembre de 2021 (día festivo) y el 
servicio se inició el día el 13 de diciembre de 2021, por tanto, no incumpliéndose el 
plazo máximo previsto de 7 días. 

 
Por lo que respecta al servicio de auxiliar del hogar, indicar que el 6 de diciembre 
de 2021 hubo una renovación de servicio (de tramo en JANO), sin embargo, el 
servicio se inició el 4 de febrero de 2021, siendo su fecha de solicitud el 2 de 
febrero de 2021. 

 
4.3 En relació a l’incompliment de serveis no realitzats (88 hores de servei) 

 
Que las horas de servicio sin resolver que pudieran aparecer en la plataforma 
JANO no se corresponden con horas de servicio no realizadas. 
 
Al igual que ya se ha manifestados en los dos primeros puntos de la presente, se 
vuelve a incidir sobre la indefensión generada a esta parte al no aportarse la 
relación de horas de servicio supuestamente no realizadas, lo que impide una vez 
más a esta compañía aportar datos tendentes a probar el cumplimiento del 
precepto que se pretende sancionar. 
En cualquier caso, cabe destacar que el concepto de servicios sin resolver per 
ausencia de personal en la aplicación JANO no corresponde con servicios no 
realizados, puesto que ya existe el concepto de servicio no realizado, los cuales no 
son sinónimos y que, por tanto, no pueden ser tratadas por igual. 

 
En cualquier caso, cabe recordar que la posibilidad de no realizar puntualmente un 
servicio viene reconocida, como el propio Consell señala en su escrito de incoación, 
en el PPT, concretamente en la cláusula 12.3 s).  

 
Asimismo, cabe señalar que la cláusula 45 del PCAP donde se regulan las 
penalizaciones, establece para cada uno de los supuestos de incumplimiento 



 
 
 
 

 
 

previsto un requisito, que el incumplimiento sea por causas imputables al 
contratista. 

 
La realidad del servicio desde hace ya dos años como consecuencia de la 
emergencia sanitaria, es una situación muy alejada de la prevista en los pliegos que 
rigen el presente contrato. Sin duda, es una situación sin precedentes que ni esta 
adjudicataria ni el Consell pudieron prever y que, aún en la actualidad, continúa 
siendo una situación novedosa difícil de gestionar y anticipar en muchos aspectos. 

 
Desde esta compañía hemos intentado siempre velar por el bien común y el interés 
de los usuarios del servicio adaptándonos a las circunstancias, desarrollando 
nuevos protocolos de actuación, dando los equipos de protección individuales 
necesarios. Sin embargo, y a pesar de nuestros esfuerzos ante esta situación de 
fuerza mayor que claramente sobrepasa nuestras obligaciones contractuales, la 
crisis sanitaria continúa imponiendo circunstancias difíciles de prever y en 
ocasiones difíciles de solventar con rapidez, como es la del aumento del 
absentismo. 

 
Como ya se ha puesto de manifiesto en las diversas y habituales reuniones de 
seguimiento entre esta compañía y el Consell, la crisis sanitaria ha desencadenado 
un notable aumento de las bajas del personal adscrito al servicio, siendo las cifras 
actuales muy superiores a las inicialmente previstas (10% según estudio de costes 
aportado por ese Consell). 

 
Ante esta situación de elevado absentismo, cuyo origen reiteramos se encuentra en 
una causa de fuerza mayor no imputable a esta compañía, podemos afirmar haber 
dedicado el máximo de los recursos posibles que la situación ha permitido con el fin 
de prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar el derecho de los 
usuarios a recibirlos en las condiciones establecidas. 

 
4.4 En relació amb l’incompliment de dades i incidències no actualitzades al 

sistema JANO. 
 
Que la compañía introduce en el sistema JANO toda la información relacionada con 
el servicio. 
Una vez más y como se ha venido reiterando en los puntos anteriores, esta 
compañía no puede rebatir los hechos que se pretenden imputar puesto que no se 
da traslado de las supuestas quejas cuyas indecencias no constan en el sistema 
JANO. 
 
Esta compañía quiere destacar que ha efectuado una importante inversión en la 
adquisición del mismo sistema de gestión JANO con la finalidad de tener una 
interface entre las dos aplicaciones para facilitar la actualización de los datos. 
 
En la instancia de registro número E2021018158 de fecha 26 de noviembre de 
2021 se da respuesta al requerimiento efectuada por ese Consell, proponiendo 
sincronizar los datos de la compañía con los suyos a través de la aplicación JANO. 
Asimismo, con tal propósito, como saben, el pasado 30 de noviembre de 2021 se 
dio traslado del documento de esta propuesta de interface a la que ese Consell 
debía de revisar y dar respuesta, sin embargo, a fecha de la presente se haya 
recibido respuesta. Para poder efectuar la interface propuesta entre las dos bases 
de datos debe tenerse la aprobación por parte de ese Consell, resultando por tanto 
imposible, por causas completamente ajenas a nuestra voluntad haber puesto en 
marcha dicha medida tendente a mejorar el servicio. 



 
 
 
 

 
 

 
5. L’11 d’abril de 2022, com a responsable del contracte vaig emetre l’informe 

següent: 
 

“RELACIÓ DE FETS 
 
- En data 14 de gener de 2022, mitjançant decret num. 2022GER000061, la 

Gerència del Consell Comarcal del Vallès Oriental va dictar iniciar un 
procediment per a la imposició de penalització i sanció a PEOPLE PLUS 
INNOVATION, SL, per l’incompliment del contracte del Servei d’Ajuda a Domicili 
del lot 3. Aquest decret va ser notificat a l’empresa People Plus Innovation, SL. 
el mateix 14 de gener de 2022, mitjançant registre de sortida S2022000752. 

 
- En data 24 de gener 2022, i mitjançant registre d’entrada E2022000978, 

l’empresa People Plus Innovation va formular al·legacions a l’expedient de 
penalització. En les al·legacions exposen que es genera indefensió perquè 
juntament amb la notificació del decret d’inici d’expedient de penalització no 
s’aporten dades concretes dels suposats incompliments. 
 

- Per tal de completar l’expedient amb dades específiques relatives als 
incompliments, s’informa del següent:  

 
a) Actuació de l’empresa: No avís i comunicació a les persones usuàries 

d'incidències o alteracions de servei. Queixes recollides corresponents a lot 
3.  
 

Num exp Data queixa Contingut

Data 

comunicació a 

empresa Canal 

Data 

resposta Contingut resposta

43/011/2021 14/07/2021
Servei no realitzat i no comunicat 

data 10.05.2021 14/07/2021 Correu electrònic20.07.21

No responen en relació a la no comunicació a la 

usuària. 

25/455/2021 17/11/2021.
Serveis varis no realitzats i no 

comunicats 02/12/2021 Correu electrònic18/11/2021 No es dona resposta en relació a la no comunicació  
 

b) Actuació de l’empresa: serveis no realitzats.   
b.1. Queixes recollides corresponents al lot 3. 
 

 
Data queixa Contingut 

Data informada 
empresa Canal  CP/ verificació servei * 

43/011/2021 14/07/2021 
Servei no realitzat data 
10.05.2021 14/07/2021 Correu electrònic No consta.   

25/455/2021 17/11/2021. Serveis varis no realitzats  02/12/2021 Correu electrònic No consta.   

 
*CP: Control presencial dels serveis realitzats, a través de tecnologia NFC. 

Verificació de servei: verificació manual registrada per part de la coordinadora 
tècnica de l’empresa que verifica que el servei s’ha realitzat però no s’ha realitzat 
el fitxatge corresponent, justificant el motiu.  

 
b.2. Serveis sense resoldre per absència de personal  
 

Al Sistema d'Informació JANO constaven a data 23/12/2021 88 hores de serveis 
sense resoldre per absència de personal durant el període 1 desembre- 23 
desembre del lot 3, de les que 47 hores han estat registrades amb posterioritat a la 
data d’extracció, suposant aquest retard de registre per part de l’empresa una 
manca d’informació actualitzada en el sistema d’informació.   
 



 
 
 
 

 
 

A continuació es detalla els expedients relatius als serveis sense resoldre, dels 
quals a data d’avui no figura Control de Presència ni verificació de realització del 
servei per part de l’empresa:  

 

Codi Servei Data H. inici H. finalització Durada 

1154 
CURA DE LA PERSONA I 
LLAR   07/12/2021  08:00  09:00 1,00 

8047 
CURA DE LA PERSONA I 
LLAR   07/12/2021  11:40  12:40 1,00 

7980 NETEJA DE LA LLAR  07/12/2021  12:00  14:00 2,00 

7473 NETEJA DE LA LLAR  07/12/2021  12:00  14:00 2,00 

8047 
CURA DE LA PERSONA I 
LLAR   09/12/2021  11:40  12:40 1,00 

1855 
CURA DE LA PERSONA I 
LLAR   23/12/2021  11:15  12:45 1,50 

1527 
CURA DE LA PERSONA I 
LLAR   24/12/2021  11:00  12:00 1,00 

149 
CURA DE LA PERSONA I 
LLAR   24/12/2021  12:10  13:40 1,50 

974 
CURA DE LA PERSONA I 
LLAR   28/12/2021  07:00  08:00 1,00 

920 
CURA DE LA PERSONA I 
LLAR   28/12/2021  07:30  08:30 1,00 

1527 
CURA DE LA PERSONA I 
LLAR   28/12/2021  11:15  12:15 1,00 

1429 NETEJA DE LA LLAR  28/12/2021  11:30  13:30 2,00 

8012 
CURA DE LA PERSONA I 
LLAR   28/12/2021  13:15  15:15 2,00 

920 
CURA DE LA PERSONA I 
LLAR   29/12/2021  07:30  08:30 1,00 

8012 
CURA DE LA PERSONA I 
LLAR   29/12/2021  13:15  15:15 2,00 

974 
CURA DE LA PERSONA I 
LLAR   30/12/2021  07:00  08:00 1,00 

920 
CURA DE LA PERSONA I 
LLAR   30/12/2021  07:30  08:30 1,00 

7951 NETEJA DE LA LLAR  30/12/2021  10:15  12:15 2,00 

1855 
CURA DE LA PERSONA I 
LLAR   30/12/2021  11:15  12:45 1,50 

920 
CURA DE LA PERSONA I 
LLAR   31/12/2021  07:30  08:30 1,00 

1879 NETEJA DE LA LLAR  31/12/2021  10:15  11:45 1,50 

1527 
CURA DE LA PERSONA I 
LLAR   31/12/2021  11:00  12:00 1,00 

7473 NETEJA DE LA LLAR  31/12/2021  12:00  14:00 2,00 

 
 

c) Actuació de l’empresa: l'empresa no manté actualitzades les dades i 
incidències de serveis al sistema d'informació.   
 
C.1. Les incidències dels serveis són comunicades al Consell Comarcal a 
través de queixes, sense que anterior a la queixa hagi hagut comunicació 
per part de l’empresa. 
 
Num exp Data queixa Dades JANO 

43/011/2021 14/07/2021- servei no 
realitzat 

No consta incidència el 05/03/2021. Fitxat el 10/03/2021 i 
no planificat (no comunicat el canvi de dia).  19/03 
planificat sense incidència. No fitxat ni verificat. Fixat 
24/03/2021 (no comunicat a JANO canvi de dia). 16/04 i 
30/04 serveis realitzats fora de l’horari planificats i no 
comunicat a JANO correcta planificació o incidència 



 
 
 
 

 
 

(servei iniciat abans). 10/05/2021 usuària informa el 
servei s’havia de realitzar. Empresa informa canvi per al 
dia 12/05/2021. No consta servei planificat el dia 10/05 ni 
el dia 12/05. Servei planificat dia 28/05 i en canvi realitzat 
el dia 24/05 (fitxatge), no inclosa incidència a planificació 
de canvi dia servei.   

 
C.2. Planificació de serveis: serveis sense resoldre per absència de 
personal.  

 
A continuació es detalla els expedients relatius als serveis sense resoldre, dels 
quals es va registrar al sistema d’informació la realització del servei posteriorment 
a la data que es va fer l’informe de l’expedient de penalització.  
 

Codi Data H. inici H. finalització Durada Motiu - personal 
Data 

actualització 
JANO 

423  01/12/2021  08:00  09:00 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

423  02/12/2021  08:00  09:00 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

423  03/12/2021  08:00  09:00 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

423  07/12/2021  07:50  08:50 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

8159  07/12/2021  08:15  08:45 0,50 Absència de personal 05.01.2022 

8103  07/12/2021  08:30  10:00 1,50 Absència de personal 05.01.2022 

1879  07/12/2021  10:15  11:45 1,50 Absència de personal 05.01.2022 

423  09/12/2021  08:00  09:00 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

8103  09/12/2021  08:30  10:00 1,50 Absència de personal 05.01.2022 

7469  09/12/2021  09:07  10:07 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

423  10/12/2021  08:00  09:00 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

423  13/12/2021  08:00  09:00 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

423  14/12/2021  07:50  08:50 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

7943  14/12/2021  09:15  10:15 1,00 Absència de personal 04.01.2022 

423  15/12/2021  08:00  09:00 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

1881  15/12/2021  10:10  11:10 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

423  16/12/2021  08:00  09:00 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

423  17/12/2021  08:00  09:00 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

7943  17/12/2021  09:15  11:15 2,00 Absència de personal 04.01.2022 

423  20/12/2021  08:00  09:00 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

423  21/12/2021  07:50  08:50 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

7943  21/12/2021  09:15  10:15 1,00 Absència de personal 04.01.2022 

423  22/12/2021  08:00  09:00 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

920  23/12/2021  07:30  08:30 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

423  23/12/2021  08:00  09:00 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

920  24/12/2021  07:30  08:30 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

423  24/12/2021  08:00  09:00 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

7943  24/12/2021  09:15  11:15 2,00 Absència de personal 04.01.2022 

423  27/12/2021  08:00  09:00 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

423  28/12/2021  07:50  08:50 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

7943  28/12/2021  09:15  10:15 1,00 Absència de personal 04.01.2022 

423  29/12/2021  08:00  09:00 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

149  29/12/2021  12:10  13:10 1,00 Absència de personal 05.01.2022 



 
 
 
 

 
 

8125  29/12/2021  12:20  14:20 2,00 Absència de personal 05.01.2022 

159  29/12/2021  12:30  14:00 1,50 Absència de personal 14.01.2022 

423  30/12/2021  08:00  09:00 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

8018  30/12/2021  08:00  10:00 2,00 Absència de personal 14.01.2022 

423  31/12/2021  08:00  09:00 1,00 Absència de personal 05.01.2022 

7943  31/12/2021  09:15  11:15 2,00 Absència de personal 04.01.2022 

149  31/12/2021  12:10  13:40 1,50 Absència de personal 05.01.2022 

 
Per tant, PROPOSO,      
 

1. Donar trasllat d’aquest informe al contractista per tal que pugui formular les 
al·legacions que consideri oportunes.“ 

 
6. El 12 d’abril de 2022, s’aprova el Decret de Gerència núm. 2022GER000631, amb 

la part dispositiva següent: 
 

1. Donar trasllat a People Plus Innovation, SL, de l’informe emès per la cap de 
l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat l’11 d’abril de 2022, reproduït a la 
relació de fets d’aquest Decret. 

 
2. Obrir un tràmit d’audiència pel termini de 5 dies hàbils per a què People Plus 

Innovation, SL, pugui formular les al·legacions que consideri oportunes a partir 
de la informació que consta en l’informe que es trasllada. 

 
3. Notificar aquest Decret a People Plus Innovation, SL. 

 
La tramesa d’aquesta notificació es porta a terme el 13 d’abril de 2022, registre de 
sortida núm. S2022006093, acceptada pel contractista el mateix dia.  

 
7. El 22 d’abril de 2022, registre d’entrada E2022005799, People Plus Innovation, 

SL, presenta una instància de resposta. Nogensmenys, allò que acompanya la 
instància està xifrat i no és possible llur lectura.  

 
8. El 28 d’abril de 2022, registre d’entrada E2022006062, People Plus Innovation, 

SL, mitjançant instància informa que els documents presentats el 22 d’abril de 
2022 tenien un error informàtic i formulen resposta al Decret de Gerència núm.  
2022GER000631 en els termes següents:  

 



 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 

 
 

 
9. Un cop analitzats els escrits de People Plus Innovation, SL, de 24 de gener 2022 i 

de 28 d’abril de 2022 se’n fan les valoracions següents: 
 

a) En relació amb l’incompliment de no avís i comunicació a les persones 
usuàries d'incidències o alteracions de servei:  

 
En l’informe d’11 de gener de 2022, transcrit en el primer punt de la relació de 
fets d’aquest informe, s’hi reflectien 61 queixes en l’any 2021 de no avís 
d’absències de serveis corresponen a expedients dels lots 3, 4 i 5. 

 
People Plus Innovation, SL al·lega indefensió perquè no disposa de les dades 
especifiques dels expedients i serveis referits. 

 
En l’informe d’11 d’abril de 2022, transcrit en el cinquè punt de la relació de 
fets d’aquest informe s’identifica que les queixes del lot 3 corresponen als 
serveis següents:  

 

Num exp Data queixa Contingut

Data 

comunicació a 

empresa Canal 

Data 

resposta Contingut resposta

43/011/2021 14/07/2021
Servei no realitzat i no comunicat 

data 10.05.2021 14/07/2021 Correu electrònic20.07.21

No responen en relació a la no comunicació a la 

usuària. 

25/455/2021 17/11/2021.
Serveis varis no realitzats i no 

comunicats 02/12/2021 Correu electrònic18/11/2021 No es dona resposta en relació a la no comunicació  
 

People Plus Innovation, SL respon que sí que va trucar informant i que no 
existeix prova del no avís.  

 



 
 
 
 

 
 

El Consell Comarcal no té mitjans per provar que l’empresa no va avisar a les 
persones, més enllà del testimoni i relat de les persones que van informar 
d’aquests fets al Consell Comarcal. Per aquest motiu, es proposa estimar 
l’al·legació formulada per l’empresa.  

 
b) En relació amb l’incompliment de demora en l’inici de serveis.  

 
En l’informe d’11 de gener de 2022, transcrit en el primer punt de la relació de 
fets d’aquest informe, s’exposa la demora en l’inici de servei de l’exp. 
43/012/2021 iniciat en 17 dies. 
 
People Plus Innovation, SL informa que no es cert que existeix demora en 
l’inici de servei. La data sol·licitada va ser el dia 6 de desembre de 2021 (dia 
festiu) i el servei es va inicia el dia 13 de desembre, no incomplint-se el termini 
de 7 dies.  
 
En relació amb això, cal fer avinent que el termini de 7 dies es computa des de 
la data d’assignació al contractista per part del Consell Comarcal, no pas des 
de la data d’inici sol·licitada pels serveis socials. No obstant, l’inici del servei 
tampoc pot ser abans de la data sol·licitada pels serveis socials.  
 
L’expedient 43/012/2021 correspon a un servei mensual, en aquest sentit  en 
la mesura que coincideix la data sol·licitada per l’inici del servei amb un dia 
festiu i dilluns, no existeix incompliment per part del contractista ja que inicià el 
servei dins de termini.  
 
Es proposa estimar l’al·legació presentada pel contractista.  
 

c) En relació amb l’incompliment de serveis no realitzats  
 

i. En l’informe d’11 de gener de 2022, transcrit en el primer punt de la relació 
de fets d’aquest informe, s’exposa en els darrers sis mesos s’han rebut 54 
queixes de serveis no realitzats i que consta en el programa JANO que a 
data 23 de desembre de 2021 hi ha 88 hores de servei sense resoldre per 
absència de personal durant el període d’1 de desembre a 23 desembre del 
lot 3.  

  
People Plus Innovation, SL informa que es genera indefensió perquè no 
disposa de les dades específiques de les queixes. Tanmateix informa que 
els serveis sense resoldre per absència no han de correspondre’s amb 
hores de serveis no realitzats. Informen que en cas de no realització d’un 
servei, no ha de ser motiu o causa imputable a l’empresa i que del PPT  
(clàusula 12.3.s) estableix a més la possibilitat de no realitzar puntualment 
un servei.  

 
ii. Pel que fa a les queixes dels serveis no realitzats, en l’informe d’11 d’abril de 

2022, transcrit en el cinquè punt de la relació de fets d’aquest informe, 
s’identifica que les queixes del lot 3 corresponen als serveis següents: 
 

Data queixa Contingut 
Data informada 
empresa Canal  

CP/ verificació 
servei * 

43/011/2021 Servei no realitzat data 
10.05.2021 14/07/2021 

Correu 
electrònic No consta.   



 
 
 
 

 
 

25/455/2021 

Serveis varis no realitzats  02/12/2021 
Correu 
electrònic No consta.   

 
People Plus Innovation, SL informa que aquests serveis no s’han realitzat 
per motiu de l’usuari/a i per tant els motius són externs a l’empresa.  

 
Cal dir que les incidències de l’expedient 25/455/2021 no consten 
informades a JANO i la incidència 43/011/2021 està registrada el 21 d’abril 
de 2022.  

 
El Consell Comarcal no té mitjans per provar que el motiu pel que no s’ha 
prestat el servei és per causa imputable a l’empresa o per voluntat de la 
persona, més enllà del testimoni i relat de les persones que van informar 
d’aquests fets al Consell Comarcal. Per aquest motiu, es proposa estimar 
l’al·legació formulada per l’empresa en relació amb els expedients 
25/455/2021 no consten informades a JANO i la incidència 43/011/2021.  

 
Tanmateix sí que es valora que incompleix la obligació del contractista de 
comunicar al Consell Comarcal qualsevol incidència i mantenir 
actualitzades les dades a JANO, en temps real sense demores, llacunes, 
mancances ni falsedats.  

 
iii. Pel que fa a les 88 hores de servei sense resoldre per absència de personal 

durant el període d’1 de desembre a 23 desembre del lot 3, l’informe d’11 
d’abril de 2022, transcrit en el cinquè punt de la relació de fets d’aquest 
informe, detallà que d’aquestes 88 hores 47 hores foren registrades amb 
posterioritat a la data d’extracció. Així mateix, es detallaren els expedients 
relatius als serveis sense resoldre dels quals a data de l’informe no figura 
control de presència ni verificació de la realització del servei per part del 
contractista. 

 
En relació amb això, People Plus Innovation, SL contesta que revisats els 
23 expedients, es pot concloure que 7 serveis sí s’han efectuat, mentre 
que 15 no s’han pogut realitzar per motiu extern a l’empresa i 1 no 
procedia efectuar-ho al no procedir servei per aquest dia. 

 
Davant de la contestació del contractista, es revisa el següent:  

 
- Les planificacions de serveis, on s’han de registrar les incidències dels 

serveis no resolts per cancel·lació o no acceptació de la proposta del canvi 
de treballadora.  

 
- Si els serveis que informen que s’han realitzat han estat prestats un altra 

dia diferent al planificat i per aquest motiu no consta al control presencial.  
 

A continuació es detallen els serveis referits, les al·legacions del contractista per 
cadascun d’ells i la valoració feta: 

 

Codi Servei Data H. inici H. finalització Durada 

OBSERVACIONS 
DEL 
CONTRACTISTA 

VALORACIÓ  

1154 

CURA DE LA 
PERSONA I 
LLAR (TF) 07/12/2021 08:00 09:00 1,00 

No procedia servei 
aquest dia 

Servei no realitzat i 
segons encàrrec a 
l’empresa procedia 



 
 
 
 

 
 

Codi Servei Data H. inici H. finalització Durada 

OBSERVACIONS 
DEL 
CONTRACTISTA 

VALORACIÓ  

fer-lo. No s’estima 
l’al·legació.  
 

8047 

CURA DE LA 
PERSONA I 
LLAR (TF) 07/12/2021 11:40 12:40 1,00 

Canvi treballador/a 
puntual no acceptat 
per usuari 

No es disposa de la 
informació necessària 
per poder provar el 
motiu de no 
realització del servei.  
No es pot penalitzar 
per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació.  
No obstant,  es 
constata un 
incompliment de 
l’obligació de 
mantenir la  
informació 
actualitzada a JANO. 

7980 
NETEJA DE 
LA LLAR 07/12/2021 12:00 14:00 2,00 

Servei realitzat 
(9/12/21) 

Servei recuperat. No 
es pot penalitzar per 
aquest motiu. 
S’estima l’al·legació. 
A JANO consta 
servei planificat el 
07/12/21 amb 
absència de personal 
sense resoldre. No hi 
ha incidència canvi 
de dia registrada ni 
planificada el 
09/12/2021. Servei 
no realitzat el dia 
planificat però 
recuperat per 
l’empresa el dia 
09/12/2021 (CP). 
Servei comptat com 
no realitzat perquè no 
es va realitzar ni 
justificar incidència 
aquell dia. 
Si bé s’ha recuperat 
el servei, la 
incidència no es 
registrà a JANO en el 
temps degut. Per 
tant, hi ha un 
incompliment de 
l’obligació de 
mantenir la 
informació 
actualitzada a JANO. 

7473 
NETEJA DE 
LA LLAR 07/12/2021 12:00 14:00 2,00 

Canvi treballador/a 
puntual no acceptat 
per usuari 

No es disposa de la 
informació necessària 
per poder provar el 
motiu de no 
realització del servei.   
No es pot penalitzar 
per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació. 
No obstant,  es 
constata un 
incompliment de 
l’obligació de 
mantenir la  
informació 
actualitzada a JANO. 

8047 

CURA DE LA 
PERSONA I 
LLAR (TF) 09/12/2021 11:40 12:40 1,00 

Servei realitzat 
(10/12/21) 

Servei recuperat. No 
es pot penalitzar per 
aquest motiu. 



 
 
 
 

 
 

Codi Servei Data H. inici H. finalització Durada 

OBSERVACIONS 
DEL 
CONTRACTISTA 

VALORACIÓ  

S’estima l’al·legació. 
A JANO consta 
servei planificat 
només el 09/12/21 
amb absència de 
personal sense 
resoldre. No hi ha 
incidència registrada.  
Recuperat 
10/12/2021 (CP) 
Si bé s’ha recuperat 
el servei, la 
incidència no es 
registrà a JANO en el 
temps degut. Per 
tant, hi ha un 
incompliment de 
l’obligació de 
mantenir la 
informació 
actualitzada a JANO. 

1855 

CURA DE LA 
PERSONA I 
LLAR (TF) 23/12/2021 11:15 12:45 1,50 

Canvi treballador/a 
puntual no acceptat 
per usuari 

No es disposa de la 
informació necessària 
per poder provar el 
motiu de no 
realització del servei. 
No es pot penalitzar 
per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació. 
No obstant,  es 
constata un 
incompliment de 
l’obligació de 
mantenir la  
informació 
actualitzada a JANO. 

1527 

CURA DE LA 
PERSONA I 
LLAR (TF) 24/12/2021 11:00 12:00 1,00 

Canvi treballador/a 
puntual no acceptat 
per usuari 

No es disposa de la 
informació necessària 
per poder provar el 
motiu de no 
realització del servei.  
No es pot penalitzar 
per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació. 
No obstant,  es 
constata un 
incompliment de 
l’obligació de 
mantenir la  
informació 
actualitzada a JANO. 

149 

CURA DE LA 
PERSONA I 
LLAR (TF) 24/12/2021 12:10 13:40 1,50 

Servei realitzat D’acord amb la 
informació que 
disposa el Consell 
Comarcal el servei no 
s’ha prestat.  
Així mateix i en tot 
cas, el contractista no 
acredita la realització 
del servei.  
No s’estima 
l’al·legació.  
 

974 

CURA DE LA 
PERSONA I 
LLAR (TF) 28/12/2021 07:00 08:00 1,00 

Servei realitzat Servei recuperat. No 
es pot penalitzar per 
aquest motiu. 
S’estima l’al·legació. 
Informat suplència a 
JANO el 04.01.2022. 
Planificat 28 i 30 de 



 
 
 
 

 
 

Codi Servei Data H. inici H. finalització Durada 

OBSERVACIONS 
DEL 
CONTRACTISTA 

VALORACIÓ  

desembre, realitzat 
27 i 29 de desembre. 
Si bé s’ha recuperat 
el servei, la 
incidència no es 
registrà a JANO en el 
temps degut. Per 
tant, hi ha un 
incompliment de 
l’obligació de 
mantenir la 
informació 
actualitzada a JANO 
 

920 

CURA DE LA 
PERSONA I 
LLAR (TF) 28/12/2021 07:30 08:30 1,00 

Canvi treballador/a 
puntual no acceptat 
per usuari 

No es disposa de la 
informació necessària 
per poder provar el 
motiu de no 
realització del servei. 
No es pot penalitzar 
per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació. 
No obstant,  es 
constata un 
incompliment de 
l’obligació de 
mantenir la  
informació 
actualitzada a JANO. 

1527 

CURA DE LA 
PERSONA I 
LLAR (TF) 28/12/2021 11:15 12:15 1,00 

Canvi treballador/a 
puntual no acceptat 
per usuari 

No es disposa de la 
informació necessària 
per poder provar el 
motiu de no 
realització del servei.  
No es pot penalitzar 
per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació. 
No obstant,  es 
constata un 
incompliment de 
l’obligació de 
mantenir la  
informació 
actualitzada a JANO. 

1429 
NETEJA DE 
LA LLAR 28/12/2021 11:30 13:30 2,00 

Servei realitzat No es disposa de la 
informació necessària 
per poder provar el 
motiu de no 
realització del servei.  
S’estima l’al·legació.  

8012 

CURA DE LA 
PERSONA I 
LLAR (TF) 28/12/2021 13:15 15:15 2,00 

Usuària de vacances 
de nadal - no es pot 
fer el servei 

No es disposa de la 
informació necessària 
per poder provar el 
motiu de no 
realització del servei. 
No es pot penalitzar 
per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació. 
No obstant,  es 
constata un 
incompliment de 
l’obligació de 
mantenir la  
informació 
actualitzada a JANO. 

920 

CURA DE LA 
PERSONA I 
LLAR (TF) 29/12/2021 07:30 08:30 1,00 

Canvi treballador/a 
puntual no acceptat 
per usuari 

No es disposa de la 
informació necessària 
per poder provar el 
motiu de no 
realització del servei. 



 
 
 
 

 
 

Codi Servei Data H. inici H. finalització Durada 

OBSERVACIONS 
DEL 
CONTRACTISTA 

VALORACIÓ  

No es pot penalitzar 
per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació. 
 
No obstant,  es 
constata un 
incompliment de 
l’obligació de 
mantenir la  
informació 
actualitzada a JANO. 

8012 

CURA DE LA 
PERSONA I 
LLAR (TF) 29/12/2021 13:15 15:15 2,00 

Usuària de vacances 
de nadal - no es pot 
fer el servei 

No es disposa de la 
informació necessària 
per poder provar el 
motiu de no 
realització del servei. 
No es pot penalitzar 
per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació. 
No obstant,  es 
constata un 
incompliment de 
l’obligació de 
mantenir la  
informació 
actualitzada a JANO. 

974 

CURA DE LA 
PERSONA I 
LLAR (TF) 30/12/2021 07:00 08:00 1,00 

Servei realitzat Servei recuperat. No 
es pot penalitzar per 
aquest motiu. 
S’estima l’al·legació. 
Suplència registrada 
a JANO el 
04/01/2022. 
Si bé s’ha recuperat 
el servei, la 
incidència no es 
registrà a JANO en el 
temps degut. Per 
tant, hi ha un 
incompliment de 
l’obligació de 
mantenir la 
informació 
actualitzada a JANO 
 

920 

CURA DE LA 
PERSONA I 
LLAR (TF) 30/12/2021 07:30 08:30 1,00 

Canvi treballador/a 
puntual no acceptat 
per usuari 

Existeix diferència 
entre informació que 
exposen a JANO i el 
que exposen a 
l’al·legació. A JANO 
informen motiu 
indisposició 
treballadora. 
Servei no realitzat.  
No s’estima 
l’al·legació.  
 

7951 
NETEJA DE 
LA LLAR 30/12/2021 10:15 12:15 2,00 

Servei realitzat S’estima l’al·legació. 

1855 

CURA DE LA 
PERSONA I 
LLAR (TF) 30/12/2021 11:15 12:45 1,50 

Canvi treballador/a 
puntual no acceptat 
per usuari 

No es disposa de la 
informació necessària 
per poder provar el 
motiu de no 
realització del servei. 
No es pot penalitzar 
per aquest motiu. 
S’estima l’al·legació. 
No obstant,  es 
constata un 
incompliment de 



 
 
 
 

 
 

Codi Servei Data H. inici H. finalització Durada 

OBSERVACIONS 
DEL 
CONTRACTISTA 

VALORACIÓ  

l’obligació de 
mantenir la  
informació 
actualitzada a JANO. 

920 

CURA DE LA 
PERSONA I 
LLAR (TF) 31/12/2021 07:30 08:30 1,00 

Canvi treballador/a 
puntual no acceptat 
per usuari 

Existeix diferència 
entre informació que 
exposen a JANO i el 
que exposen a 
l’al·legació. 
D’acord amb la 
informació que 
disposa el Consell 
Comarcal el servei no 
s’ha prestat.  
Servei no realitzat.  
Així mateix i en tot 
cas, el contractista no 
acredita la realització 
del servei.  
No s’estima 
l’al·legació.  
 

1879 
NETEJA DE 
LA LLAR 31/12/2021 10:15 11:45 1,50 

Canvi treballador/a 
puntual no acceptat 
per usuari 

Existeix diferència 
entre informació que 
exposen a JANO i el 
que exposen a 
l’al·legació. 
A JANO consta que 
no s’ha fet servei per 
motiu treballadora 
(AAPP de la 
treballadora). 
Servei no realitzat.  
No s’estima 
l’al·legació. 
 

1527 

CURA DE LA 
PERSONA I 
LLAR (TF) 31/12/2021 11:00 12:00 1,00 

Canvi treballador/a 
puntual no acceptat 
per usuari 

Existeix diferència 
entre informació que 
exposen a JANO i el 
que exposen a 
l’al·legació. 
Absència sense 
resoldre amb 
incidència registrada 
“no es fa el servei per 
motius del 
treballador/a”. La 
treballadora té 
vacances. No 
indiquen que s’hagi 
fet proposta de canvi 
de treballador. 
Incidència registrada 
el 04/01/22. 
Servei no realitzat.  
No s’estima 
l’al·legació. 

7473 
NETEJA DE 
LA LLAR 31/12/2021 12:00 14:00 2,00 

Canvi treballador/a 
puntual no acceptat 
per usuari 

Existeix diferència 
entre informació que 
exposen a JANO i el 
que exposen a 
l’al·legació. 
Empresa informa a 
JANO motiu de no 
realitzar-se el servei 
perquè la treballadora 
està indisposada. 
Servei no realitzat.  
No s’estima 
l’al·legació. 



 
 
 
 

 
 

 
d) En relació amb l’incompliment de comunicar al Consell Comarcal 

qualsevol incidència que afecti el normal funcionament del servei i 
mantenir la informació actualitzada a Jano Sociales:  

 
i. En l’informe d’11 de gener de 2022, transcrit en el primer punt de la relació 

de fets d’aquest informe, s’exposa que el contractista  no manté 
actualitzades les dades i incidències de serveis al sistema d'informació.  
Les incidències dels serveis són comunicades al Consell Comarcal a 
través de queixes, sense que amb anterioritat a la queixa hagi hagut 
comunicació per part de l’empresa.  

 
People Plus Innovation, SL al·lega indefensió perquè no disposa de les 
dades especifiques dels expedients i serveis referits. A més, exposa que 
ha sol·licitat sincronitzar les dades dels sistemes JANO del Consell 
Comarcal amb el sistema JANO que ha adquirit l’empresa.  

 
En l’informe d’11 d’abril de 2022, transcrit en el cinquè punt de la relació de 
fets d’aquest informe, i en relació amb aquest punt, s’exposa el següent:  

 
Num exp Data queixa Dades JANO 

43/011/2021 14/07/2021- servei no 
realitzat 

No consta incidència el 05/03/2021. Fitxat el 10/03/2021 i 
no planificat (no comunicat el canvi de dia).  19/03 
planificat sense incidència. No fitxat ni verificat. Fixat 
24/03/2021 (no comunicat a JANO canvi de dia). 16/04 i 
30/04 serveis realitzats fora de l’horari planificats i no 
comunicat a JANO correcta planificació o incidència 
(servei iniciat abans). 10/05/2021 usuària informa el 
servei s’havia de realitzar. Empresa informa canvi per al 
dia 12/05/2021. No consta servei planificat el dia 10/05 ni 
el dia 12/05. Servei planificat dia 28/05 i en canvi realitzat 
el dia 24/05 (fitxatge), no inclosa incidència a planificació 
de canvi dia servei.   

 
A continuació es detallen les al·legacions del contractista per cadascun dels 
serveis i la valoració que en faig com a responsable del contracte: 

 
Num exp Data queixa Dades JANO OBSERVACIONS 

CONTRACTISTA 
VALORACIÓ 

43/011/202
1 

14/07/2021- 
servei no 
realitzat 

Planificació servei sense incidència 
05/03/2021. Fitxat el 10/03/2021 i no 
planificat (no comunicat el canvi de 
dia).  19/03 planificat sense incidència. 
No fitxat ni verificat. Fixat 24/03/2021 
(no comunicat a JANO canvi de dia). 
16/04 i 30/04 serveis realitzats fora de 
l’horari planificats i no comunicat a 
JANO correcta planificació o incidència 
(servei iniciat abans). 10/05/2021 
usuària informa el servei s’havia de 
realitzar. Empresa informa canvi per al 
dia 12/05/2021. No consta servei 
planificat el dia 10/05 ni el dia 12/05. 
Servei planificat dia 28/05 i en canvi 
realitzat el dia 24/05 (fitxatge), no 
inclosa incidència a planificació de 
canvi dia servei.   

Les dades van estar 
registrades al sistema 
durant 

la gestió de la incidència 

No s’estima 
l’al·legació. 
 
Dades no 
actualitzades a 
JANO.  
 
El 21/04/2022 
es planifica el 
servei que no 
constava 
planificat el 
10/03/2021.  
 
Serveis del 
10/05/21 i 
12/05/21, 
registrats a 
JANO el 
21/04/2022 

 
 

ii. En l’informe d’11 de gener de 2022, transcrit en el primer punt de la relació 
de fets d’aquest informe, es detallen els expedients relatius als serveis 



 
 
 
 

 
 

sense resoldre, dels quals es va registrar al sistema d’informació la 
realització del servei posteriorment a la data que es va fer l’informe de 
l’expedient de penalització.  
 

Codi Data H. inici H. finalització Durada 
Data 

actualització 
JANO 

423  01/12/2021  08:00  09:00 1,00 05.01.2022 

423  02/12/2021  08:00  09:00 1,00 05.01.2022 

423  03/12/2021  08:00  09:00 1,00 05.01.2022 

423  07/12/2021  07:50  08:50 1,00 05.01.2022 

8159  07/12/2021  08:15  08:45 0,50 05.01.2022 

8103  07/12/2021  08:30  10:00 1,50 05.01.2022 

1879  07/12/2021  10:15  11:45 1,50 05.01.2022 

423  09/12/2021  08:00  09:00 1,00 05.01.2022 

8103  09/12/2021  08:30  10:00 1,50 05.01.2022 

7469  09/12/2021  09:07  10:07 1,00 05.01.2022 

423  10/12/2021  08:00  09:00 1,00 05.01.2022 

423  13/12/2021  08:00  09:00 1,00 05.01.2022 

423  14/12/2021  07:50  08:50 1,00 05.01.2022 

7943  14/12/2021  09:15  10:15 1,00 04.01.2022 

423  15/12/2021  08:00  09:00 1,00 05.01.2022 

1881  15/12/2021  10:10  11:10 1,00 05.01.2022 

423  16/12/2021  08:00  09:00 1,00 05.01.2022 

423  17/12/2021  08:00  09:00 1,00 05.01.2022 

7943  17/12/2021  09:15  11:15 2,00 04.01.2022 

423  20/12/2021  08:00  09:00 1,00 05.01.2022 

423  21/12/2021  07:50  08:50 1,00 05.01.2022 

7943  21/12/2021  09:15  10:15 1,00 04.01.2022 

423  22/12/2021  08:00  09:00 1,00 05.01.2022 

920  23/12/2021  07:30  08:30 1,00 05.01.2022 

423  23/12/2021  08:00  09:00 1,00 05.01.2022 

920  24/12/2021  07:30  08:30 1,00 05.01.2022 

423  24/12/2021  08:00  09:00 1,00 05.01.2022 

7943  24/12/2021  09:15  11:15 2,00 04.01.2022 

423  27/12/2021  08:00  09:00 1,00 05.01.2022 

423  28/12/2021  07:50  08:50 1,00 05.01.2022 

7943  28/12/2021  09:15  10:15 1,00 04.01.2022 

423  29/12/2021  08:00  09:00 1,00 05.01.2022 

149  29/12/2021  12:10  13:10 1,00 05.01.2022 

8125  29/12/2021  12:20  14:20 2,00 05.01.2022 

159  29/12/2021  12:30  14:00 1,50 14.01.2022 

423  30/12/2021  08:00  09:00 1,00 05.01.2022 

8018  30/12/2021  08:00  10:00 2,00 14.01.2022 

423  31/12/2021  08:00  09:00 1,00 05.01.2022 

7943  31/12/2021  09:15  11:15 2,00 04.01.2022 

149  31/12/2021  12:10  13:40 1,50 05.01.2022 



 
 
 
 

 
 

 
El contractista exposa que aquests serveis s’han realitzat amb suplència i que 
aquestes han estat registrades correctament, durant el temps de la incidència. 
El contracte exposa que la data referida com a data d'actualització a Jano va 
ser la darrera actualització derivada de revisions prèvia generació factura. 

 
L’empresa exposa que l’expedient amb codi 1881, del dia 15/12/2021, no 
estava planificat aquell dia.  

 
En relació amb això, cal dir que aquests serveis no consten actualment com a 
serveis sense resoldre, però han estat informats a JANO amb posterioritat.  
 
El contractista ha de gestionar el servei d’ajuda a domicili mitjançant el sistema 
d’informació i de gestió informatitzada que determini el Consell Comarcal 
restant obligat a adaptar, si és necessari, la prestació del servei objecte 
d’aquest contracte als requeriments tècnics que s’escaiguin. El Consell 
Comarcal utilitza el sistema d’informació i de gestió informatitzada Jano 
Sociales per la gestió del servei d’ajuda a domicili, software privat 
desenvolupat per EMR software.  

 
En cas de voler dur a terme integracions entre aplicatius, és responsabilitat del 
contractista desenvolupar els connectors necessaris tot seguint els 
requeriments d'EMR, i cobrir els costos econòmics que en puguin resultar. 

 
El contractista ha d’introduir a Jano Sociales del Consell Comarcal la 
informació requerida pel Consell Comarcal en relació a personal, suplències, 
planificació, serveis i incidències, entre altres que sigui necessari per a fer el 
seguiment i avaluació del servei i del contracte.  

 
Es proposa desestimar l’al·legació presentada pel contractista.  

 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Estimar l’al·legació formulada per People Plus Innovation, SL, amb NIF B64907975 

en relació amb l’incompliment de no avís i comunicació a les persones usuàries 
d'incidències o alteracions de servei, pels motius que consten en el punt 9 a) de la 
relació de fets d’aquest informe.  

 
2. Estimar l’al·legació formulada per People Plus Innovation, SL, amb NIF B64907975 

en relació amb l’incompliment de demora en l’inici de serveis, pels motius que 
consten en el punt 9 b) de la relació de fets d’aquest informe. 
 

3. Estimar l’al·legació formulada per People Plus Innovation, SL, amb NIF B64907975 
en relació amb l’incompliment de serveis no realitzats pel que fa a les queixes dels 
serveis no realitzats, pels motius que consten en el punt 9 c) apartat ii. de la relació 
de fets d’aquest informe 
 

4. Resoldre les al·legacions formulades per People Plus Innovation, SL, amb NIF 
B64907975 en relació amb l’incompliment de serveis no realitzats pel que fa a hores 
de servei sense resoldre per absència de personal, en el sentit que consta en el punt 
9 c) apartat iii. de la relació de fets d’aquest informe, pels motius que s’hi exposen.  
 



 
 
 
 

 
 

5. Desestimar les al·legacions formulades per People Plus Innovation, SL, amb NIF 
B64907975 en relació amb l’incompliment de comunicar al Consell Comarcal 
qualsevol incidència que afecti el normal funcionament del servei i mantenir la 
informació actualitzada a Jano Sociales, pels motius que consten en el punt 9 d) 
apartats i. i ii. de la relació de fets d’aquest informe.  

 
6. Imposar a People Plus Innovation, SL, amb NIF B64907975 ,les penalitats per 

incompliment del contracte del servei d’ajuda a domicili corresponent al lot 3, 
formalitzat el 19 d’agost del 2020, d’acord amb el detall següent: 
 

Identificació de 
l’incompliment del 
contractista   

Clàusules dels plecs infringides Qualificació de la 
penalitat 

Import de la penalitat 
 

Incompliment de serveis 
no realitzats pel que fa 
a hores de servei  

PPT, clàusula 8 a)  
 

Prestar el servei amb la continuïtat i la regularitat 
establerta. En cas d’extinció del contracte, el 
contractista ha de prestar el servei fins que un altre 
es faci càrrec de la seva gestió. 

 
PPT, clàusula 8 z) iii 

 
El contractista és el responsable del seu personal i 
el coordinarà i l’organitzarà de tal manera que el 
contracte es compleixi correctament. El canvi de 
personal del contractista no podrà tenir com a 
conseqüència el menysteniment o el desistiment de 
cap de les funcions que li corresponen ni de les 
habilitats del seu personal per prestar el contracte. 
El contractista ha de prestar el servei contractat en 
tots els seus termes i proveir les vacants que es 
puguin produir per malaltia, absència, vacances o 
qualsevol altra causa. 

 
PPT, clàusula 13.1 f) 

 
Prendre les mesures adequades per evitar 
interrupcions o demores en el servei. 

 
PPT, clàusula 17.2  

 
El contractista ha de garantir la màxima estabilitat 
del personal que presta el servei, per tal de 
minimitzar els perjudicis que canvis i substitucions 
poden suposar per a les persones usuàries. El 
contractista ha de cobrir les absències del seu 
personal per vacances o altres eventualitats. En el 
cas de malaltia, el termini màxim per efectuar la 
substitució és de 24 hores. En cas de substitució, 
el contractista facilitarà a la treballadora substituta 
les dades del cas i tota la informació necessària 
per tal de garantir el pla d’atenció establert. En 
qualsevol cas, el canvi per suplència, per vacances 
o per necessitats del servei, no eximeix de la 
realització de les prestacions encomanades pel 
Consell Comarcal. 
 

Greu (clàusula 45.2.2 
del PCAP) 

863,51 EUR 

Incompliment de 
comunicar al Consell 
Comarcal qualsevol 
incidència que afecti el 
normal funcionament 
del servei i mantenir la 
informació actualitzada 
a Jano Sociales 

PPT, clàusula 16.4  
 
El contractista ha d’introduir a Jano Sociales la 
informacio requerida pel Consell Comarcal en 
relació a personal, suplències, planificació, serveis i 
incidències, entre altres que sigui necessàri per a 
fer el seguiment i avaluació del servei i del 
contracte. 
 
Les dades han d’estar en tot moment actualitzades.  
És obligació esencial del contractista fer ús del 
programa Jano Sociales, o del programa o sistema 
d’informació que designi el Consell Comarcal, per a 

Molt greu (clàusula 
45.2.2.1 lletra o) i q)del 
PCAP).  

 
- L’incompliment de la 

clàusula 13a i/o 16a 
del Plec de 
prescripcions 
tècniques. 

 
- L’incompliment de 

qualsevol de les 
obligacions 

1.727,01 EUR 



 
 
 
 

 
 

la gestió del servei i emplenar-ne tots els camps i 
mantenir-los completament actualitzats en temps 
real sense demores, llacunes, mancances ni 
falsedats. 
 
PCAP, clausula 39. 1.r) 
 
Fer ús del programa Jano Sociales, o del programa 
o sistema d’informació que designi el Consell 
Comarcal, per a la gestió del servei i emplenar-ne 
tots els camps i mantenir-los completament 
actualitzats en temps real sense demores, 
llacunes, mancances ni falsedats 

 

essencials prescrites 
a la clàusula 39.1 
d’aquest Plec tret 
que tinguin qualsevol 
altra qualificació o 
penalitat prescrita ad 
hoc en aquest Plec o 
en el Plec de 
prescripcions 
tècniques. 

 
 

 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 189 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de contractes del sector 

públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, 
en endavant la LCSP, que determina que els contractes s’han de complir a tenor de 
les seves clàusules, sens perjudici de les prerrogatives establertes per la legislació en 
favor de les administracions públiques. 

 
2. Els articles 192 i següents de 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, en allò que fa referència a les penalitats.  

 
3. El plec de clàusules administratives particulars que regula el contracte per a la 

prestació del servei d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès Oriental 
corresponent al lot 3, en especial les clàusules 45, 46 i 47 que regulen les penalitats 
del contracte. 

 
4. El plec de prescripcions tècniques que regeix el contracte per a la prestació del servei 

d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès Oriental corresponent al lot 3. 
 

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

 
6. 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, i la clàusula 47 del plec de clàusules administratives particulars que 
regeix el contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili en diversos 
municipis del Vallès Oriental corresponent al lot 3, pel que fa a la competència del Ple 
per imposar les penalitats com a òrgan de contractació. 

 
 
Per això, PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Estimar l’al·legació formulada per People Plus Innovation, SL, amb NIF B64907975 

en relació amb l’incompliment de no avís i comunicació a les persones usuàries 
d'incidències o alteracions de servei, pels motius que consten en el punt 9 a) de la 
relació de fets d’aquest informe.  

 



 
 
 
 

 
 

2. Estimar l’al·legació formulada per People Plus Innovation, SL, amb NIF B64907975 
en relació amb l’incompliment de demora en l’inici de serveis, pels motius que 
consten en el punt 9 b) de la relació de fets d’aquest informe. 
 

3. Estimar l’al·legació formulada per People Plus Innovation, SL, amb NIF B64907975 
en relació amb l’incompliment de serveis no realitzats pel que fa a les queixes dels 
serveis no realitzats, pels motius que consten en el punt 9 c) apartat ii. de la relació 
de fets d’aquest informe 
 

4. Resoldre les al·legacions formulades per People Plus Innovation, SL, amb NIF 
B64907975 en relació amb l’incompliment de serveis no realitzats pel que fa a hores 
de servei sense resoldre per absència de personal, en el sentit que consta en el punt 
9 c) apartat iii. de la relació de fets d’aquest informe, pels motius que s’hi exposen.  
 

5. Desestimar les al·legacions formulades per People Plus Innovation, SL, amb NIF 
B64907975 en relació amb l’incompliment de comunicar al Consell Comarcal 
qualsevol incidència que afecti el normal funcionament del servei i mantenir la 
informació actualitzada a Jano Sociales, pels motius que consten en el punt 9 d) 
apartats i. i ii. de la relació de fets d’aquest informe.  

 
6. Imposar a People Plus Innovation, SL, amb NIF B64907975, les penalitats per 

incompliment del contracte del servei d’ajuda a domicili corresponent al lot 3, 
formalitzat el 19 d’agost del 2020, d’acord amb el detall següent: 
 

Identificació de 
l’incompliment del 
contractista   

Clàusules dels plecs infringides Qualificació de la 
penalitat 

Import de la 
penalitat 
 

Incompliment de 
serveis no realitzats 
pel que fa a hores de 
servei  

PPT, clàusula 8 a)  
 

Prestar el servei amb la continuïtat i la 
regularitat establerta. En cas d’extinció del 
contracte, el contractista ha de prestar el 
servei fins que un altre es faci càrrec de la 
seva gestió. 

 
PPT, clàusula 8 z) iii 

 
El contractista és el responsable del seu 
personal i el coordinarà i l’organitzarà de tal 
manera que el contracte es compleixi 
correctament. El canvi de personal del 
contractista no podrà tenir com a 
conseqüència el menysteniment o el 
desistiment de cap de les funcions que li 
corresponen ni de les habilitats del seu 
personal per prestar el contracte. El 
contractista ha de prestar el servei contractat 
en tots els seus termes i proveir les vacants 
que es puguin produir per malaltia, absència, 
vacances o qualsevol altra causa. 

 
PPT, clàusula 13.1 f) 

 
Prendre les mesures adequades per evitar 
interrupcions o demores en el servei. 

 
PPT, clàusula 17.2  

 
El contractista ha de garantir la màxima 
estabilitat del personal que presta el servei, 

Greu (clàusula 45.2.2 
del PCAP) 

863,51 EUR 



 
 
 
 

 
 

per tal de minimitzar els perjudicis que canvis 
i substitucions poden suposar per a les 
persones usuàries. El contractista ha de 
cobrir les absències del seu personal per 
vacances o altres eventualitats. En el cas de 
malaltia, el termini màxim per efectuar la 
substitució és de 24 hores. En cas de 
substitució, el contractista facilitarà a la 
treballadora substituta les dades del cas i tota 
la informació necessària per tal de garantir el 
pla d’atenció establert. En qualsevol cas, el 
canvi per suplència, per vacances o per 
necessitats del servei, no eximeix de la 
realització de les prestacions encomanades 
pel Consell Comarcal. 

 

Incompliment de 
comunicar al Consell 
Comarcal qualsevol 
incidència que afecti 
el normal 
funcionament del 
servei i mantenir la 
informació 
actualitzada a Jano 
Sociales 

PPT, clàusula 16.4  
 
El contractista ha d’introduir a Jano Sociales 
la informacio requerida pel Consell Comarcal 
en relació a personal, suplències, planificació, 
serveis i incidències, entre altres que sigui 
necessàri per a fer el seguiment i avaluació 
del servei i del contracte. 
 
Les dades han d’estar en tot moment 
actualitzades.  És obligació esencial del 
contractista fer ús del programa Jano 
Sociales, o del programa o sistema 
d’informació que designi el Consell Comarcal, 
per a la gestió del servei i emplenar-ne tots 
els camps i mantenir-los completament 
actualitzats en temps real sense demores, 
llacunes, mancances ni falsedats. 
 
PCAP, clausula 39. 1.r) 
 
Fer ús del programa Jano Sociales, o del 
programa o sistema d’informació que designi 
el Consell Comarcal, per a la gestió del servei 
i emplenar-ne tots els camps i mantenir-los 
completament actualitzats en temps real 
sense demores, llacunes, mancances ni 
falsedats 

 

Molt greu (clàusula 
45.2.2.1 lletra o) i 
q)del PCAP).  

 
- L’incompliment de 

la clàusula 13a i/o 
16a del Plec de 
prescripcions 
tècniques. 

 

- L’incompliment de 
qualsevol de les 
obligacions 
essencials 
prescrites a la 
clàusula 39.1 
d’aquest Plec tret 
que tinguin 
qualsevol altra 
qualificació o 
penalitat prescrita 
ad hoc en aquest 
Plec o en el Plec 
de prescripcions 
tècniques. 

 
 

1.727,01 EUR 

 
7. Deduir dels pagaments que el Consell Comarcal tingui pendents d’abonar al 

contractista l’import total de les penalitats imposades en el punt precedent. En cas 
que no existeixin quantitats pendents de pagament o que aquestes quantitats siguin 
insuficients, es podran fer efectives les penalitats contra la garantia definitiva 
constituïda pel contractista, i si amb aquesta encara no s’arribés al muntant de la 
penalització imposada es pot reclamar per la via administrativa de constrenyiment 
per considerar-se ingrés de dret públic. 

 
8. Notificar aquest acord a People Plus Innovation, SL, NIF número B-64907975 i a 

l’entitat avalista Banco Santander, SA, amb NIF A-39000013.   
 

9. Traslladar aquest acord a la Tresoreria del Consell Comarcal. 
 
 
 
Document signat electrònicament. 
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