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CU 2019-20111 MOD.

Informe jurídic sobre la modificació del contracte de servei de vigilància i
seguretat a diversos edificis i dependències administratives adscrits al
Departament de Cultura LOT 3 Girona.
______________________________________________________________________
En exercici de les funcions que té assignades l’Assessoria Jurídica del Departament de
Cultura, en virtut del previst als articles 14 i 19.b) del Decret 57/2002, de 19 de febrer,
de modificació del Decret 257/1997, de 30 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament
dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, s’emet informe
jurídic sobre la proposta de modificació del contracte esmentada a l’encapçalament que
ha tingut entrada a l’Assessoria Jurídica el 26 de gener de 2021.
Consideracions prèvies
1. L’any 2019 es va licitar el contracte de servei de vigilància i seguretat a diversos
edificis i dependències administratives adscrits al Departament de Cultura, dividit en els
lots següents: lot 1 demarcació de Barcelona, lot 3 demarcació de Girona, lot 4
demarcació de Lleida i lot 5 demarcació de Tarragona.
2. El lot 3 es va adjudicar a l’empresa IB2 Seguretat Catalunya, SL per un import de
68.106,06 euros. L’1 de gener de 2020 es va signar el contracte amb una durada inicial
des de l’1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2020, amb la possibilitat de
prorrogar-se per acord exprés d’ambdues parts per un termini màxim d’una anualitat
més.
3. Per Resolució de la consellera de Cultura, de 15 d’octubre de 2020, es va prorrogar
el contracte anterior per al període comprès entre el dia 1 de gener de 2021 i el dia 31
de desembre de 2021.
4. El Servei de Prevenció i Règim Interior proposa modificar el contracte de servei de
vigilància i seguretat corresponent a la demarcació de Girona en el sentit d’ampliar el
contracte en 2.598 hores pel període d’1 de març a 31 de desembre de 2021, amb el
consegüent augment de l’import en 49.982,92 € IVA inclòs.
Segons l’informe justificatiu de la cap del Servei, de 18 de desembre de 2020, l’edifici
Casa Solterra, que és la seu dels Serveis Territorials del Departament de Cultura a
Girona, ha tingut diverses fases d’obres i modificació de les serves dependències en
els darrers mesos de l’any 2020. Aquestes modificacions de l’espai han afectat a
reestructuracions organitzatives que han suposat la necessitat de creació de nous
serveis per atendre a la ciutadania (Espai d’Atenció Ciutadana). Així mateix, en aquest
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. Finalment, la situació
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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 presència d’un vigilant de seguretat durant
l’horari de funcionament de les dependències dels Serveis Territorials.
Consideracions jurídiques
Primera.- La modificació dels contractes es troba regulada als articles 203 i següents
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
D’acord amb l’article 103 de la LCSP, els contractes administratius subscrits pels
òrgans de contractació només es poden modificar durant la seva vigència quan es doni
algun dels supòsits següents:
a) Quan així s’hagi previst en el plec de clàusules administratives particulars, en els
termes i les condicions que estableix l’article 204.
b) Excepcionalment, quan sigui necessari fer una modificació que no estigui prevista en
el plec de clàusules administratives particulars, sempre que es compleixin les
condicions que estableix l’article 205.
En el cas que ens ocupa, ens trobem davant d’una modificació prevista en els plecs de
clàusules administratives particulars que s’ajusta als requisits que estableix l’article 204
de la LCSP, en tant que està formulada de manera clara, precisa i inequívoca, i indica
el seu abast, els seus límits i naturalesa, les condicions en què se’n pot fer ús per
referència a circumstàncies la concurrència de les quals es pugui verificar de manera
objectiva.
En aquest sentit, la lletra P del quadre de característiques preveu el següent:
“S’estableixen com a possibles causes de modificació les següents:
-

L’assumpció de noves competències o la supressió d’alguna o algunes de les existents,
per part del Departament/entitat.
L’atribució al Departament/entitat de nous mitjans o la reducció dels existents com a
conseqüència de processos d’estructuració o reestructuració del Departament/entitat.
Aquests 2 supòsits de modificació anteriors es comptabilitzen en un percentatge no
superior al 20% màxim de l’import de licitació preveient pròrroga: 341.579,60 €.”

Tenint en compte que la proposta que es planteja s’emmarca dins el segon supòsit de
modificació previst en els plecs i s’ajusta al percentatge màxim d’increment previst, es
considera correcta jurídicament la modificació contractual.
Consta a l’expedient, l’escrit d’IB2 Seguretat Catalunya, SL en el qual declara la seva
conformitat a la modificació proposada.
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Segona.- D’acord amb l’article 109.3 LCSP caldrà reajustar la garantia.
Conclusió
D’acord amb tot l’exposat, i en virtut del previst als articles 204 i 109.3 LCSP i a la lletra
P del quadre de característiques, s’informa favorablement la proposta de la modificació
del contracte de servei de vigilància i seguretat a diversos edificis i dependències
administratives adscrits al Departament de Cultura LOT 3 Girona.
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