DOCUMENT DE PRÒRROGA
Expedient

BE-2021-1219-2-PRO-2

Modalitat

Unitat
promotora

Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència

Procediment

Obert

Objecte

Pròrroga del contracte pel servei de vigilància i seguretat del centre
residencial d’acció educativa (CRAE) Maria Assumpta, a Badalona, de
l’1 de gener a 31 de desembre de 2023.

Tipus

Contracte Públic

Serveis

REUNITS:
D'una part, el senyor Alexis Serra i Rovira, com a Secretari d’Infància, Adolescència i
Joventut, que actua en representació del Departament de Drets Socials, fent ús de les
facultats que li són conferides per la Resolució BEF/573/2006, d’1 de març, de delegació
de competències del titular de la conselleria de Drets Socials.
I de l'altra part, el senyor José Miguel Hernando Troncoso que actua en nom i
representació de l’empresa ENERPRO, S.L., amb NIF B63211569, d'acord amb les
dades inscrites al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores i que el representant
declara vigents i no revocades.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament competència i capacitat per formalitzar el
present acord.

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
Primer.- El present contracte va ser adjudicat a ENERPRO, S.L., per resolució de l’òrgan
de contractació de data 10.08.2021.
Segon.- La formalització del contracte per ambdues parts, en relació amb la prestació
del servei esmentat, es va signar amb data 13.10.2021 per un import, referit a 6 mesos,
de 71.400,96 euros, sense IVA i un import total, IVA del 21% inclòs, de 86.395,16 euros.
Tercer.- Que al contracte es disposava que aquest començaria a ser executat des de la
data establerta, essent el període d’execució fins al 31 de desembre de l’any 2021.
Quart. Que al contracte es preveia la possibilitat de pròrroga fins a 4 anys més i que ha
estat prorrogat fins el 31 de desembre de 2022.
Cinquè.- Que d’acord amb l’article 29.2 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, s’ha comunicat preavís de la pròrroga per a l’any 2023 a l’adjudicatari
ENERPRO, S.L., en data 28.03.2022.
Sisè.- Que la Directora General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, en la seva
proposta amb data 30.03.2022, proposa la pròrroga de l’expedient de contractació
esmentat per un termini de 12 mesos, és a dir, el període comprès entre 01.01.2023 i
31.12.2023.
Setè.- Vist l’article 29 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.
Vuitè.- Vist que el Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i
determinació de l’àmbit de competència dels Departaments de l’Administració de la
Generalitat, modificat pel Decret 244/2021 de 19 de juny, estableix a l’article 1.8 que el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies passa a denominar-se Departament de
Drets Socials

CLÀUSULES DEL CONTRACTE
PRIMERA. Prorrogar el contracte pel servei de vigilància i seguretat del centre
residencial d’acció educativa (CRAE) Maria Assumpta, a Badalona, de l’1 de gener a 31
de desembre de 2023.
SEGONA. El termini d’execució de la pròrroga és de 12 mesos, és a dir, pel període
comprès entre 01.01.2023 a 31.12.2023.
TERCERA. L’import de la pròrroga és per un import màxim de 142.801,92 € sense IVA
i de 172.790,32 € amb IVA inclòs (tipus d’IVA 21%). Amb els següents preus unitaris:
Hora laborable diürna: 15,34 €/hora
Hora laborable nocturna: 16,77 €/hora
Hora festiva diürna: 16,50 €/hora
Hora festiva nocturna: 17,92 €/hora
La facturació s’efectuarà mensualment pels serveis efectivament prestats, és a dir, les
hores de servei prestades efectivament en les instal·lacions dels centres objecte de
contracte, en funció dels horaris que s’estableixen a l’apartat 1.2 del plec de condicions
tècniques.
QUARTA. La pròrroga d’aquest contracte queda condicionada a l’existència de crèdit
adequat i suficient en el pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2023.
CINQUENA. Per respondre de l’acompliment d’aquest contracte, s’ha constituït a favor
de l’Administració una garantia complementària per l’import de 3.570,06 € a la caixa
general de dipòsits de la Generalitat de Catalunya, que s’ha aportat a l’expedient.

SISENA. Són causes de resolució les que estableix l’article 211 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.
SETENA. La part adjudicatària declara sota responsabilitat seva que no es troba
sotmesa a cap de les prohibicions que, per contractar amb les administracions
públiques, estableix l’article 71 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.
VUITENA. Aquesta pròrroga contractual té caràcter administratiu, es regeix pel plec de
clàusules administratives particulars del seu contracte i se sotmet en tot el que no estigui
establert en aquest, als preceptes 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.
NOVENA. L’adjudicatari se sotmet, en totes les qüestions litigioses que sorgeixin sobre
la interpretació, modificació, resolució, i efectes de la pròrroga, a la jurisdicció
contenciosa administrativa.
I, perquè així consti tot el que s’ha convingut, les persones interessades firmen aquest
acord.
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