Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General d’Execució Penal
a la Comunitat i de Justícia Juvenil
SEGON INFORME COMPLEMENTARI DEL INFORME JUSTIFICATIU DE LA
CELEBRACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI PER A L’EXECUCIÓ DEL SERVEI
D’ACOMPANYAMENT A LA VÍCTIMA DEL DELICTE EN SEU JUDICIAL (SAVD)

Per tal que l’expedient de referència pugui seguir amb la seva tramitació, s’emet aquest
segon informe complementari d’acord amb les consideracions fetes per l’Informe de
jurídic de 22 d’abril de 2020 sobre els Plec de clàusules administratives particulars que
regeix la contractació del servei d’acompanyament a la víctima del delicte en seu judicial
(SAVD),
Es redacta de nou: el Títol del contracte; el punt 5 (Durada del contracte), el punt 6
(Determinació del preu del contracte; el valor estimat contractual; i el pressupost
base de licitació); el punt 7 (modificació del contracte); i el Punt 9 (criteris de
solvència del contracte) de l’Informe justificatiu signat en data 4 de març de 2020,
quedant de la manera següent:

Títol:
INFORME JUSTIFICATIU DE LA CELEBRACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI PER
A L’EXECUCIÓ DEL SERVEI D’ACOMPANYAMENT A LA VÍCTIMA DEL DELICTE
EN SEU JUDICIAL (SAVD)

Punt 5. Durada del contracte
La durada del contracte és de 2 anys i 2 mesos des de l’1 de novembre de 2020 (o des
de la data de la seva signatura si aquesta és posterior) i fins al 31 de desembre de 2022
Es preveu així mateix, la possibilitat de dos pròrrogues de 24 mesos en total: un període
d’un any cadascuna d’elles (de l'1 de gener 2023 al 31 de desembre de 2023 i de l’1 de
gener del 2024 al 31 de desembre de 2024), en tractar-se d’un contracte de serveis a
les persones.
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Distribució de les anualitats;

Punt 6. Determinació del preu del contracte; el valor estimat contractual; i el
pressupost base de licitació

6.1.

Determinació del preu

El preu del contracte s’ha calculat a tant alçat.
Pressupost del contracte (imports màxims a ofertar):
a. Pressupost base de licitació: 3.419.811,62 € sense IVA
b. Import de l’IVA: 718.160,44 €
c. Pressupost base de licitació total: 4.137.972,06 € amb IVA
El pressupost es desglossa entre els conceptes següents:

LOT 1: Barcelonès, Barcelona comarques i Girona
Descripció

Salari brut anual

Número

Total

Coordinador/a

36.792,00 €

3

110.376,00 €

Psicòleg/a

31.911,52 €

4

127.646,08 €

Tècnic/a

29.914,16 €

20

598.283,20 €

Personal administratiu

18.910,02 €

1

18.910,02 €

28

855.215,30 €

Totals
Equips i despeses salarials
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Despeses generals de gestió i administració i despeses
indirectes

128.282,30 €

Total pressupost sense IVA

983.497,60 €

21% IVA

206.534,50 €
1.190.032,10 €

Total pressupost amb IVA

LOT 2:Lleida, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre

Descripció

Salari brut
anual

Número Total

Coordinador/a

36.792,00 €

2

73.584,00 €

Psicòleg/a

31.911,52 €

3

95.734,56 €

Tècnic/a

29.914,16 €

Personal
administratiu

18.910,02 €

11 329.055,76 €

1

18.910,02 €

Totals
Equips i despeses salarials

17 517.284,34 €

Despeses generals de gestió i administració i
despeses indirectes

77.592,65 €

Total pressupost sense IVA

594.876,99 €

21% IVA

124.924,17 €

Total pressupost amb IVA

719.801,16 €

Són despeses de gestió i d’administració les següents:
a. Dietes i transport
b. Subministrament telefònic
c. Material fungible
d. Despeses de formació
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Despeses indirectes
e. Responsabilitat civil/assegurança
f. Assessorament laboral i fiscal
g. Auditoria de comptes
h. Serveis bancaris

6.2.

Valor Estimat Contractual

Valor estimat del contracte: 7.891.872,96 €
següents:




IVA exclòs, distribuïts en els imports

Preu: 3.419.811,62 €
Pròrrogues: 3.788.099,02 €
Modificació 20 %: 683.962,32 €

LOT
VEC

1

4.917.488,00 €

2

2.974.384,96 €

Total

7.891.872,96 €

Així, es configuren unes modificacions de caràcter global, (és a dir, afecten les anualitats
següents a aquelles on es produeixen). En conseqüència, i sempre a efectes de calcular
el VEC, cada pròrroga tindrà el valor de l’anualitat corresponent al termini d’execució
més el valor íntegre de la modificació
En aquesta mateixa direcció, atès que no es pot arribar a conèixer en aquest moment
quan s’escaurà realitzar una modificació, s’ha calculat el valor estimat prenent l’import
màxim, d’acord amb l’Informe 2/2020, 27 de març, de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya.

6.3.

Pressupost base de licitació

El preu màxim de licitació del contracte que es proposa s’ha calculat a partir de les
despeses laborals dels professionals que hauran d’assignar-se per a la prestació del
servei, d’acord amb la jornada laboral mínima establerta per part de l’empresa
adjudicatària. Aquestes despeses s’han calculat prenent com a referència el Conveni
col·lectiu de treball de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en
situació de risc per als anys 2013-2018 (DOGC núm. 7512, de 7/12/2017).
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A aquestes imports s’ha afegit un 15% de despesa consignada com a despeses
generals de gestió i administració que inclouen: el benefici industrial, la provisió de
responsabilitat civil, l’assegurança, les dietes i el transport, els assessoraments laborals
i fiscals, el subministrament telefònic, l’auditoria de comptes, el material fungible
necessari per implementar el servei, les despeses de formació i de serveis bancaris, que
dona com a resultat el preu base de licitació del contracte.
Aquest pressupost ha estat calculat per a 26 mesos d’execució distribuïts en els lots
següents:
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Punt 7. Modificació del contracte
El present contracte es podrà modificar, durant la seva vigència, per les causes
següents:
a) Causes de modificació a l’alça (fins a un màxim del 20% del preu inicial):
El present contracte es podrà modificar, durant la seva vigència a l’alça fins a un
import màxim d’un 20% del preu inicial del contracte, amb motiu d’entrada en vigor
de normes legislatives d’obligat compliment o per requeriments dels òrgans judicials
o de la ciutadania que sobrepassin la capacitats i les necessitats del servei i que
derivin en un augment significatiu del servei. Es considerarà que existeix un augment
significatiu en el cas augmentin les demandes de servei per part dels òrgans judicials
en més d’un 20% respecte del mateix mes de l’exercici anual anterior mantingut
durant un trimestre. Aquest càlcul en relació a l’augment de la demanda ha de
permetre valorar que, efectivament, existeix un augment significatiu que es preveu
estable i que no respon a l’excepcionalitat donada en un mes en concret.
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b) Causes de modificació a la baixa (fins a un màxim 20% del preu inicial)
El present contracte es podrà modificar, durant la seva vigència a l’alça fins a un
import màxim d’un 20% del preu inicial del contracte, amb motiu de la disminució del
nombre de normes legislatives d’obligat compliment o de requeriments dels òrgans
judicials o de la ciutadania. Es considerarà que existeix un decrement significatiu en
el cas que disminueixin les demandes de servei per part dels òrgans judicials en més
d’un 20% respecte del mateix mes de l’exercici anual anterior mantingut durant un
trimestre. Aquest càlcul en relació a la disminució de la demanda ha de permetre
valorar que, efectivament, existeix una disminució significativa que es preveu estable
i que no respon a l’excepcionalitat donada en un mes en concret.
Per aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària (D. Add 1a llei 5/2017, del 28
de març de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic).
També es podrà reduir a la baixa en el cas que es redueixin el nombre d’atencions
en més d’un 20 %.

Punt 9. Criteris de solvència del contracte
Els proposats adjudicataris han de presentar, a requeriment de l’òrgan de contractació,
la documentació relacionada en la clàusula 17.2 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars i, a més, la següent:
Requisits específics de solvència i documentació acreditativa del seu compliment:
A) Solvència econòmica i financera
En virtut dels articles 74, 86 i 87 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, la solvència econòmica i financera s’haurà d’acreditar mitjançant la
següent documentació:
Les empreses licitadores persones jurídiques que vulguin licitar per a un, varis o tots els
lots, hauran de demostrar la seva solvència econòmica acreditant una xifra de patrimoni
net no inferior a la meitat del seu capital social i que no presenten fons propis negatius.
Amb aquesta finalitat, aportaran els comptes anuals del darrer exercici econòmic per a
la qual estigui vençuda l’obligació d’aprovació de comptes anuals, degudament
presentats en el corresponent registre mercantil, comercial o en el registre oficial
preceptiu que resulti d’aplicació.
Si per raó justificada l’empresari no es troba en condicions de presentar la documentació
sol·licitada, s’autoritzarà a acreditar la seva solvència econòmica i financera per mitjà de
qualsevol altre document que es consideri apropiat per l’òrgan de contractació.
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B) Solvència tècnica o professional


En virtut dels articles 74, 86 i 90 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, la solvència tècnica o professional s’haurà
d’acreditar mitjançant una relació dels principals serveis executats d’igual o
similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte durant els
darrers tres anys, per un import acumulat en l’any de major execució igual o
superior al 30% de l’anualitat mitjana del VEC del lot al qual liciti (IVA exclòs).

L’anualitat mitjana del contracte és el resultat de dividir el valor estimat
contractual de cada lot pel nombre de mesos d’execució del contracte, 26 mesos
addicionant 24 mensualitats de les possibles pròrrogues i multiplicat el quocient
per 12.
Aquesta relació ha d’indicar l’import, la data i el destinatari, públic o privat dels
serveis executats.
Els serveis s’acreditaran com segueix:



Mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari
sigui una entitat del sector públic.
Si el destinatari és un subjecte privat, es pot optar per acreditar els serveis amb
un certificat expedit pel subjecte privat destinatari o bé mitjançant una declaració
de l’empresari que ha d’anar acompanyada dels documents de què disposi que
acreditin la realització de la prestació.

En aquest sentit, la fórmula d’acreditació escollida afavoreix la concurrència de les
petites i mitjanes empreses a la licitació del contracte. Com s’ha vist en l’estudi de
mercat. La immensa majoria d’empreses d’aquest sector són de reduïda estructura i
amb nivells de facturació baixos. D’aquesta manera podem afavorir la pluralitat d’entitats
a la concurrència de la licitació, sense que es vegi afectada la qualitat de la prestació
del servei.
Classificació empresarial opcional: no procedeix
Altra documentació a presentar pels proposats adjudicataris:
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Declaració responsable en la que manifesti que les persones que executaran el
contracte, per exercir professions, oficis o activitats que impliquin contacte
habitual amb menors, no han estat condemnades per sentència ferma per algun
delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, i que disposa de les certificacions
legalment establertes que així ho acrediten. Aquesta declaració s’haurà de
presentar novament per l’empresa adjudicatària cada vegada que es produeixin
noves altes de persones que es trobin en la referida situació
Documentació acreditativa del compliment dels mitjans que s’adscriuran a
l’execució del contracte d’acord amb el contingut indicat en la declaració
responsable de l’annex corresponent al MODEL DE DECLARACIÓ
RESPONSABLE DE COMPROMÍS DE DEDICACIÓ O ADSCRIPCIÓ DE
MITJANS A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE inclosa en l’annex 11-A del PCAP.
Certificat de cobertura emès per l’entitat asseguradora d’assegurances de
responsabilitat civil professional complerta que garanteixi els danys derivats de
l’activitat que constitueix l’objecte de la prestació del contracte.
En el cas que l’entitat proposada com a adjudicatària compleixi els requisits
previstos a l’article 20.3 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’IVA, per a
que la prestació estigui exempta d’IVA, d’acord amb l’article 20.1.8è.j), haurà de
presentar fotocòpia del certificat corresponent de l’AEAT que l’acrediti com a
entitat sense fins lucratius.

Tractament de dades: SI
Atès que en l’execució del contracte es requereix el tractament de dades
personals per compte del responsable del tractament, el proposat adjudicatari
haurà de presentar, una declaració en la què posi de manifest on estaran ubicats
els servidors i des d’on es prestaran els serveis associats als mateixos.

Directora General d’Execució Penal
a la Comunitat i Justícia Juvenil
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