Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Secretaria de Mesures Penals,
Reinserció i Atenció a la Víctima
INFORME COMPLEMENTARI A LA MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
Expedient del Servei d’alimentació per als interns dels centres penitenciaris Brians 1,
Obert de Barcelona, Obert de Girona i Obert de Tarragona, i l’explotació del servei de
cafeteria i menjador de funcionaris del Centre Penitenciari Brians 1 (JU-2021-207)
L’expedient pluriennal GEEC JU 2021 207 que es tramita mitjançant procediment obert
subjecte a regulació harmonitzada, té per objecte el Servei d’alimentació per als interns
dels centres penitenciaris Brians 1, Obert de Barcelona, Obert de Girona i Obert de
Tarragona, i l’explotació del servei de cafeteria i menjador de funcionaris del Centre
Penitenciari Brians 1.
En data 8 de març de 2021 es va incoar l’expedient mitjançant resolució d’inici de
l’expedient pluriennal de la Secretària General.
D’acord amb les consideracions fetes per la Intervenció Delegada en data 3 d’abril de
2021 sobre aquest expedient, s’elabora aquest informe complementari de la memòria
justificativa en el que es contemplen els següents canvis:
1. A la pàgina 7, en l’apartat b) Cost total diari per nombre de dies, amb IVA,
es modifiquen les capçaleres dels quadres d’aquesta pàgina tal com recomana
la ID. En la tercera columna dels quatre primers quadres d’aquesta pàgina, on
diu “Cost total diari dels quatre centres” ha de dir:
“Cost total diari”
2. Dins el punt 14. Penalitats, cal incorporar noves penalitats tant qualificades com a
Greus, com qualificades com a Molt Greus. En concret, a la pàgina 19, dins

l’apartat b. Incompliments Greus, cal afegir:

-

“Incompliment 5 dies al mes per part de l’empresa adjudicatària en el gramatge
al que s’havia compromès en la licitació.
Incompliment 7 dies del percentatge de productes procedents de producció
ecològica i de proximitat al que l’empresa adjudicatària s’havia compromès en la
licitació.
Incompliment en 1 lloc de treball o en 5 dies naturals pel que fa al nombre de
llocs de treball de jornada completa (8 hores diàries) ofert per l’empresa
adjudicatària en la licitació.”
I a la pàgina 18, dins l’apartat a. Incompliments Molt Greus, cal afegir:

-

“Reiteració 3 mesos de l’incompliment qualificat com a “greu” de 5 dies al mes
d’incompliment, o de 15 dies en total, en el gramatge al que l’empresa
adjudicatària s’havia compromès en la licitació
Reiteració 3 mesos de l’incompliment qualificat com a “greu” de 7 dies al mes, o
21 dies en total, del percentatge de productes procedents de producció ecològica
i de proximitat.
Reiteració en l’incompliment qualificat com a “greu” d’incompliment en 1 lloc de
treball o en 5 dies naturals pel que fa al nombre de llocs de treball de jornada
completa (8 hores diàries) ofert per l’empresa adjudicatària en la licitació.”
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3. A l’apartat 2, pàgina 3, segon paràgraf, després de la paraula “contracte”
afegir: (Codi d’expedient: JU-2016-974)

La sub-directora general de Recursos Humans i Econòmics
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