Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General d’Execució Penal
a la Comunitat i de Justícia Juvenil
QUART 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 pel Servei de Gestió
Pressupostària del Departament de Justícia sobre l’expedient de contractació del servei
d’acompanyament a la víctima del delicte en seu judicial (SAVD).
Es redacta de nou el punt 5 (Durada del contracte) i el punt 6 (Determinació del preu
del contracte; el valor estimat contractual; i el pressupost base de licitació) de
l’Informe justificatiu signat en data 4 de març de 2020, quedant de la manera següent:

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: 718.160,46 €
c. Pressupost base de licitació total: 4.137.972,08 € 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
Despeses generals de gestió i administració i despeses
indirectes

128.282,30 €

Total pressupost sense IVA

983.497,60 €
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206.534,50 €

21% IVA

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
Despeses indirectes
e. Responsabilitat civil/assegurança
f. Assessorament laboral i fiscal
g. Auditoria de comptes
h. Serveis bancaris
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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).
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.
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Aquest pressupost ha estat calculat per a 26 mesos d’execució distribuïts en els lots
següents:

Anuali
tat

Pressupost
sense IVA

Lot

Àmbit

Lot 1

Serveis
d’Acompanyam
ent a la Víctima
del Delicte en
seu judicial de
les comarques
de Barcelona i
Girona
163.916,27 €

34.422,42 €

Lot 2

Serveis
d’Acompanyam
ent a la Víctima
del Delicte en
seu judicial de
les comarques
de Lleida, de
Camp
de
Tarragona i de
Terres de l’Ebre 99.146,17 €

20.820,70 €

263.062,44€

55.243,12 €

318.305,56 €

1.190.032,10 €

2020

TOTAL 2020

IVA (21%)

Import Total

198.338,69 €

119.966,87 €

Lot 1

Serveis
d’Acompanyam
ent a la Víctima
del Delicte en
seu judicial de
les comarques
de Barcelona i
Girona

983.497,60 €

206.534,50 €

Lot 2

Serveis
d’Acompanyam
ent a la Víctima
del Delicte en
seu judicial de
les comarques
de Lleida, de
Camp
de
Tarragona i de
Terres de l’Ebre

594.876,99 €

124.924,17 €

719.801,16 €

1.578.374,59 €

331.458,67 €

1.909.833,26€

2021

TOTAL 2021

2022

Lot 1

Serveis
d’Acompanyam
ent a la Víctima
del Delicte en
seu judicial de
les comarques
de Barcelona i
Girona

983.497,60 €

206.534,50 €

1.190.032,10€
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Lot 2
TOTAL 2022

Serveis
d’Acompanyam
ent a la Víctima
del Delicte en
seu judicial de
les comarques
de Lleida, de
Camp
de
Tarragona i de
Terres de l’Ebre

594.876,99 €

124.924,17 €

719.801,16 €

1.578.374,59 €

331.458,67 €

1.909.833,26€

La directora general d’Execució Penal
a la Comunitat i Justícia Juvenil
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