Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona

Informe econòmic de justificació de preus del contracte de serveis de
seguretat i vigilància al Complex Educatiu de Tarragona per a l’any 2019
Aquest informe té per objecte la justificació dels preus del contacte de serveis de
seguretat i vigilància del CET per a l’any 2019.
Es proposa que el preu màxim de licitació sigui 125.405,10 euros (IVA exclòs)
segons la previsió de serveis realitzada.
El servei de vigilància i seguretat és necessari, tant per al control de totes les
instal·lacions interiors i exteriors que hi ha al CET, com per al control d’entrada, en
els horaris que no sigui possible prestar el servei amb personal propi del centre:
1- Un vigilant d’exterior:
a. De 20:30 a 7:30 hores, de dilluns a divendres.
b. 24 hores els dissabtes, diumenges i festius de l’any, i els dies 24 i 31 de
desembre, de les 7.30 a les 7.30 hores.
c. 20 dies addicionals anuals en franja de matí (de 7.30 a 15.00 hores) o de tarda
(de 15.00 a 20.30 hores), de dilluns a divendres, a determinar pel centre de
treball.
2- Un vigilant d’interior:
a. De 22:00 a 7:00 hores, de dilluns a divendres.
b. 24 hores els dissabtes, diumenges i festius de l’any, i els dies 24 i 31 de
desembre, de les 7.00 a les 7.00 hores.
Així mateix, es preveu 40 hores per a possibles contingències de vigilància interior o
exterior, que correspon a 10 hores diürnes festives, 10 hores diürnes laborables, 10
hores nocturnes festives i 10 hores nocturnes laborables.
Les hores es calculen a raó del període d’execució de cada any:
-2019: Es preveu, per al servei de vigilància exterior i d’interior, de l’1 de juny fins el
31 de desembre, un volum aproximat de 6.494 hores, distribuïdes de la manera
següent:

Dissabtes,
diumenges, festius,
24 i 31 desembre
De dilluns a
divendres

Hores diürnes

Hores nocturnes

2.346

1.178

704

2.266

-2020: Es preveu, per al servei de vigilància exterior i d’interior, de l’1 de gener fins el
31 de desembre, un volum aproximat de 10.830 hores per any, distribuïdes de la
manera següent:
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Dissabtes,
diumenges, festius,
24 i 31 desembre
De dilluns a
divendres

Hores diürnes

Hores nocturnes

3.850

1.930

1.120

3.930

L’import de sortida per hora és en funció de la tipologia (laborable/festiu) i la franja
horària (diürn/nocturn).
-

-

Es considera dia laborable el comprès de dilluns a divendres.
Es considera dia festiu el comprès des de les 00.00 hores del dissabte fins les
23.59 hores del diumenge, d’igual manera en els festius i els dies 24 i 31 de
desembre.
L’horari diürn és el comprès de 6.00 a 22.00 hores.
L’horari festiu és el comprès de 22.00 a 6.00 hores.

Preus unitaris màxims:

Dia laborable
Dia festiu

Hores diürnes
17,65€, IVA exclòs
19,02€, IVA exclòs

Hores nocturnes
19,38€, IVA exclòs
20,75€, IVA exclòs

El preu màxim de licitació és la suma de la previsió de les hores a realitzar durant el
període de maig a desembre, pel preu hora proposat per a cada tipologia i tipus
d’horari.
Pel que fa al valor estimat del contracte (VEC) es fixa un import de 378.662,10
euros, atès que es té en compte les possibles modificacions i les eventuals
pròrrogues del contracte:
-

Possibilitat de pròrroga fins a un màxim d’1 any: 334.611,00€

-

Possibilitat d’incrementar o disminuir el preu inicial del contracte fins a un
màxim del 10%: 33.461,10€.

-

Possibilitat d’augmentar un nombre aproximat de 300 hores laborables
diürnes de vigilant d’interior en el mes d’agost, de dilluns a divendres, de 7.00
a 22.00 hores, fins a un import màxim de 5.295,00€: Tenint en compte aquest
import i les possibles pròrrogues: 10.590,00€.
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