DECRET 181/2016
“Vist que per Decret 87/2016, de 17 de maig, i com a continuació de l’expedient
corresponent, es van estimar parcialment les al.legacions presentades per la UTE Aguas de Incio
SAU – Transports Generals d’Olesa SAU a la proposta de sanció en relació a la prestació del
servei de transport escolar corresponent al curs 2015-2016 del qual eren adjudicataris i es va
establir la sanció en 4.446,03 euros, corresponent al 0,10% del pressupost del servei adjudicat.
Atès que en data 2 d’agost, amb número de registre d’entrada 8101150006-1-2016004966-1 la dita UTE ha presentat en temps i forma recurs de reposició contra el Decret 87/2016
i l’import de la sanció, argumentant que aquest s’hauria d’haver determinat únicament sobre el
pressupost del lot 6, en l’execució del qual es va cometre la infracció, i no sobre la totalitat dels
lots adjudicats tot i que formin part del mateix servei i d’un únic document contractual.
Vist que el tractament de la divisió en lots per a la realització independent de diferents
parts d’un contracte ha sofert un canvi substancial a partir del nou marc europeu establert per la
Directiva 2014/24/UE, que va entrar en vigor el passat mes d’abril.
Vist l’informe de la Tècnica de Serveis Jurídics de 9 de setembre, en el que es recullen
diferents referències a informes de diferents Juntes Consultives en el sentit d’avançar en el
tractament dels diferents lots com a contractes o negocis jurídics independents, tot i estar, per
raons d’economia procedimental, recollits en un únic document contractual en cas d’estar
adjudicats a la mateixa empresa, i proposant l’estimació del recurs.
Atès que el recurs únicament qüestiona el càlcul de la sanció, sense posar en dubte la
infracció sancionada.
Vista la normativa vigent en matèria de contractació pública, i especialment la Directiva
europea citada i el text refós de la Ley de Contratos del Sector Público, així com la Ley 30/1992,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Atès que el recurs de reposició ha de ser resolt per aquell òrgan que va aprovar l’acte
impugnat.
Per tot això, aquesta Presidència, en ús de les facultats que legalment tinc conferides
HE RESOLT
PRIMER.Admetre a tràmit i tenir per formulat el recurs de reposició contra el Decret
87/2016, de 17 de maig, per part de la UTE Aguas de Incio SAU-Transports Generals d’Olesa
SAU.
SEGON.Estimar el citat recurs i, en la seva virtut, anul.lar l’import de la sanció prevista en
el Decret recorregut, mantenint la mateixa sanció del 0,10%, atesa la no impugnació de la
infracció, i establir-la en 119,59 euros, calculada sobre el pressupost del lot número 6 en
l’execucuó del qual es va cometre la infracció sancionada, i que és de 119.588,64 € amb IVA.
.

TERCER.La sanció es farà efectiva mitjançant la deducció de les quantitats que, en
conncepte de pagament total o parcial, hagin d’abonar-se al contractista o sobre la garantia, en
el cas de que no pogués deduir-se de les esmentades certificacions.
QUART.Comunicar el present Decret a l’empresa interessada i donar compte del mateix
a la Junta de Govern.”
Ho mana i ho signa l’Il.lm. Sr. Josep Perpinyà i Palau, President del Consell Comarcal del Baix
Llobregat, a Sant Feliu de Llobregat, a 14 de setembre de 2016.

