R/N: CU/CP00034 CU-2019-20111

Resolució de modificació de contracte
Contracte : Contracte administratiu

Unitat promotora : Servei de Prevenció i
Règim Interior

Tipus : Serveis
Procediment : Basat en acord marc
Expedient : CU-2019-20111
Títol : Servei de vigilància i seguretat a diversos edificis i dependències
administratives adscrits al Departament de Cultura LOT 3 GIRONA, fase pròrroga
2021
Antecedents
Atès que en data 21.11.2019, l’òrgan de contractació competent va resoldre adjudicar el
contracte referenciat en l’encapçalament per a l’anualitat 2020 pel lot, empresa i imports que
es detallen a continuació:
Lot

Lot 3 Girona

Empresa

IB2 Seguretat
Catalunya, SL

CIF

B-17631698

Import €
(IVA
exclòs)
56.286,00

Import €
(IVA inclòs)
68.106,06

Vist que en data 15.10.2020 l’òrgan de contractació ha signat la resolució de pròrroga per
l’anualitat 2021.
Vist l’informe justificatiu sobre la necessitat de modificació del contracte del Servei de
Prevenció i Règim Interior de data 18.12.2020 pel període (01.03.2021-31.12.2021) i pels
motius següents:
-

-

Les obres i modificacions de les dependències de la Casa Solterra, seu dels Serveis
Territorials del Departament de Cultura a Girona, ha tingut diverses fases d’obres i
modificació de les seves dependències en els darrers anys i especialment en els
darrers mesos de l’any 2020 que han implicat reestructuracions organitzatives
(obertura d’una oficina específica a la planta baixa de l’edifici, Espai d’Atenció
Ciutadana fent que la resta de les dependències estiguin situades a les plantes
superior, i per tant el personal que l’atén està allunyat físicament de la resta de
personal),
Situacions d’ordre públic al cas antic de Girona s’ha vist alterada en els darrers temps.
D’una banda en el mateix edifici s’ha produït l’ocupació d’un espai per part d’un
col·lectiu “okupa” que ha provocat incidents diversos, fins i tot amb comportaments
agressius. D’altra banda, la situació provocada per la Pandèmia ha suposat una menor
circulació de persones que intensifiquen la sensació de manca de seguretat.

Per tot això es considera necessària la presencia d’un vigilant de seguretat durant l’horari de
funcionament de les dependències dels Serveis Territorials, que estaria a l’entrada de l’edifici
fent el control d’accessos de les oficines situades en les plantes superiors i donaria suport i
vigilància a l’Espai d’Atenció Ciutadana que està atesa habitualment per una persona dels
Serveis Territorials a peu de carrer. Aquesta modificació d’acord amb l’informe proposta de
Servei de Gestió Econòmica i Contractació
Rambla de Santa Mònica, 8
08002 Barcelona
Tlf: 93 316 27 00 Fax: 93 316 27 67
E-mail: contractació.cultura@gencat.cat

1/3

R/N: CU/CP00034 CU-2020-16

modificació contractual que consta com annex es concreta econòmicament en les quantitats
següents:
-

Increment d’hores: 2.598 hores / preu hora IVA exclòs en totes les modalitats: 15,90 €
Totals: 41.308,20 € sense IVA / 49.982,92 € IVA inclòs

Vist l’apartat P del quadre de característiques del plec de clàusules administratives particulars
en el que estableix com a causes de modificació previstes les corresponents al segon punt
(atribució al Departament de nous mitjans o la reducció dels existents com a conseqüència de
processos d’estructuració o reestructuració del Departament per un import màxim de
341.579,60 €).
Vista l’acceptació de l’empresa adjudicatària mitjançant escrit de data 04.01.2021.
Vistos els informes favorables d’Assessoria Jurídica i Intervenció Delegada de dates
26.01.2021 i 11.02.2021, respectivament envers la modificació contractual.
Vist que IB2 Seguretat Catalunya, SL ha manifestat en data 12.02.2021 complir amb la
garantia definitiva complementària per un import de 2.065,41 € mitjançant l’opció de retenció
en el preu.
D’acord amb el que disposen els articles 107, 108 i 211 del TRLCSP i als articles 97 i 102 del
RGLCAP.
Fent ús de les facultats que em són conferides per l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya,

RESOLC
1.- Modificar el contracte esmentat a càrrec del pressupost del Departament de Cultura en el
sentir d’ampliar el contracte en 2.598 hores pel període 01.03.2021 a 31.12.2021 augmentant
l’import en 49.982,92 € IVA inclòs l’import inicial de 68.106,06 € i d’acord amb les quantitats
següents:
Ubicació

Hores ampliades

SSTT Girona
Resta edificis lot 3

Preu / hora IVA exclòs

2.508,00

15,90 €

39.877,20

90

15,90 €

1.431,00

TOTAL € IVA exclòs

41.308,20

TOTAL € IVA inclòs

49.982,92

TOTAL € IVA inclòs
incloent import inicial

Servei de Gestió Econòmica i Contractació
Rambla de Santa Mònica, 8
08002 Barcelona
Tlf: 93 316 27 00 Fax: 93 316 27 67
E-mail: contractació.cultura@gencat.cat

TOTAL

118.088,98

2/3

R/N: CU/CP00034 CU-2020-16

2.- Notificar la resolució a l’empresa adjudicatària, requerir-la per tal de formalitzar la
modificació amb la corresponent addenda al contracte principal, publicar la resolució de
modificació en el perfil del contractant i comunicar que contra la mateixa es poden interposar
les vies de recurs establertes a la clàusula vint-i-tresena del plec de clàusules administratives.

La Consellera
Àngels Ponsa i Roca
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