Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General d’Execució Penal
a la Comunitat i de Justícia Juvenil

Informe econòmic relatiu a l’expedient de servei d’implementació i seguiment de
programes d’execució de mesures penals a la comunitat.

Per dur a terme el servei per a la implementació i seguiment de programes d’execució de
mesures penals a la comunitat per l’any 2019 es proposa licitar el contracte per un import de
8.152.560,12 €, dels quals 2.111.765,40 € corresponen al lot 1, 3.476.697,96 € al lot 2 i
finalment 2.564.096,76 € pel lot 3.
El preu màxim de licitació de cada lot del contracte s’ha calculat a partir dels costos laborals
dels professionals (delegats d'execució de mesures, coordinadors, administratius, tècnics de
recursos, integradors socials i directors tècnics) que hauran d’assignar-se per l’adjudicatari
per a la prestació del servei tenint 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.
A aquests costos laborals s’ha afegit un 10% de despesa consignat com a "altres despeses"
que inclou despeses financeres, possibles marges de benefici, despeses general de gestió i
administració i despeses d’infraestructura
Pel que fa el valor econòmic del contracte és de 18.528.546,25 € i hi inclou la possibilitat de
pròrroga per un exercici més (6.737.653,18 €), una pròrroga excepcional (prevista a l’article
29.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic) per un import de
5.053.239,89 € i una possible modificació a l’alça del contracte del 20% (3.705.709,25 €)
S’adjunta annex amb la taula de valoració econòmica.
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