Proposta de pròrroga
Contracte : Contracte administratiu

Unitat promotora : Direcció General d’Atenció a la
Infància i a l’Adolescència

Tipus : Contracte de Serveis
Expedient :
BE-2021-1219-lot 2
Títol : Pròrroga des de l’1 de gener de 2023 fins el 31 desembre de 2023 del contracte del Servei
de vigilància i seguretat del centre residencial d'acció educativa (CRAE) Maria Assumpta, lot 2.
Anualitat
2023

Període de la prorroga
U. Orgànica
01-01-2023
31-12-2023
BE06
Import base € Import + 21% IVA €
142.801,92 €
172.790,32 €

Posició pressupostària
D/227000200/318B/0000

Motiu de la prorroga: Necessitat de garantir la continuïtat del servei des de l’1 de gener de 2023 fins
el 31 de desembre de 2023.
El servei de vigilància i seguretat s’ha de prestar com a part del funcionament ordinari del centre, ja que
cal garantir en tot moment la seguretat dels infants i adolescents que hi resideixen, així com la dels
propis treballadors. Per eficiència del servei, per tal d’aprofitar els coneixements de l’empresa
contractista i afavorir la implantació de millores al llarg del temps en la prestació del servei, és considera
adient exercir la possibilitat de pròrroga prevista al contracte.
Per tot això, i per motius d’interès públic, queda justificada als efectes previstos a l’article 159 de la Llei
5/2017, de Mesures Fiscals, Administratives, Financeres i del Sector Públic regula, la necessitat de la
pròrroga del contracte de referència.
Fonaments de Dret:
- Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels
departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
- Els plecs de clàusules que regeixen aquesta contractació i l’article 29 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, en relació al termini de durada dels contractes i d’execució
de la prestació.
Proposo:
1- Que es prorrogui el contracte signat entre el Departament de Drets Socials i l’empresa ENERPRO
SL (CIF: B63211569), des de l’1 de gener de 2023 fins el 31 de desembre de 2023 el qual té com a
objecte la prestació del servei de vigilància i seguretat del centre residencial d'acció educativa (CRAE)
Maria Assumpta, lot 2.
2- Que el preu total d’aquesta pròrroga sigui 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
3- Que es mantingui durant aquest període de 2023 la vigència de la resta de clàusules del contracte
sense modificacions.
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