Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció de Serveis
Servei de Prevenció i Règim Interior

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA PROPOSTA D’AMPLIACIÓ DEL CONTRACTE DEL
SERVEI DE VIGILANTS DE SEGURETAT DE DIVERSOS EDIFICIS DEL DEPARTAMENT
DE CULTURA A LA DEMARCACIÓ DE GIRONA LOT 3, DE L’1 DE MARÇ AL 31 DE
DESEMBRE DE 2021 (EXP.CU-2019-20111)

L’objecte d’aquest contracte és la prestació del servei de vigilància i seguretat amb la
presència d’un vigilant de seguretat sense arma a diversos edificis del Departament de
Cultura als territoris detallats en el plec de prescripcions tècniques que regeixen aquesta
contractació durant l’any 2020 i que s’ha prorrogat per a l’any 2021.
Aquest contracte te previst a l’apartat P del quadre de característiques la possibilitat de
modificació en diversos supòsits entre els quals:
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€.
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 anys i especialment en els darrers mesos de l’any 2020. Aquestes modificacions de
l’espai, també han afectat a reestructuracions organitzatives que han suposat la necessitat de
creació de nous serveis per atendre a la ciutadania, que s’han concretat en l’obertura d’una
oficina específica a la planta baixa de l’edifici, Espai d’Atenció Ciutadana. La resta de les
dependències estan situades a les plantes superior, i per tant el personal que l’atén està
allunyat físicament de la resta de personal.
La situació 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.
Per tal de poder realitzar els tràmits de l’ampliació del servei es proposa que aquest comenci
el primer dia laborable del mes de març i fins al 31 de desembre de 2021.
Per tot això es proposa un servei de vigilant de seguretat amb el següent horari:
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SSTT Girona Carrer Ciutadans
Nombre
de Dies de treball (de dl a dv – ds i
dg – festius, altres)
vigilants
(Amb/sense
arma)
Des de l’1 de març al 31 de
desembre
Dilluns, dimarts, dimecres,
dijous i divendres

1 (sense
arma)

18, Girona
Horari
(diürn/nocturn
hores d’inici i
finalització del
servei)

Total
hores/dia

7:15 a 19:15 h.

Total
hores/any

12
2.508,00

Dissabtes, diumenges i festius

No es presta
servei

-

PER A TOTS
ELS
EDIFICIS
DEL
LOT
3 SERVEIS EXTRAORDINARIS PER COBRIR
Girona
CULTURALS
Afegir 40 h diürnes
laborables, 30 h diürnes
horari a determinar
1(sense arma)
festives, 10 h nocturnes
segons necessitats
laborables, 10 h nocturnes
del servei
festives

INCIDÈNCIES

O

ACTES

90

El preu hora dels serveis sense IVA seria el d’adjudicació del Lot 3:
LOT
LOT 3

Descripció
Demarcació
Girona

Diürn/laborable

Diürn/festiu

15,90

15,90

Nocturn/laborable Nocturn/festiu
15,90

15,90

Per la qual cosa, després dels càlculs efectuats el cost de l’ampliació d’aquest servei segons
el nombre d’hores exposat i el preu hora aplicat des de l’1 de març al 31 de desembre seria
de 41.308,20 euros sense IVA que aplicant el 21% d’IVA, resultaria un import total de
49.982,92 euros. En annex 1 es detallen els càlculs.
Atès que aquest import de l’ampliació no supera el 20% de l’establert com a supòsit
d’ampliació conseqüència de processos d’estructuració o reestructuració del
Departament/entitat, es considera que s’està en el previst en l’article 106 de LCSP per la qual
cosa es proposa aquesta ampliació del contracte.
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