Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Secretaria de Mesures Penals,
Reinserció i Atenció a la Víctima
MEMÒRIA ECONÒMICA DEL CONTRACTE DEL SERVEI D’ALIMENTACIÓ DELS
INTERNS DELS CENTRES PENITENCIARIS BRIANS 1, OBERT DE BARCELONA,
OBERT DE GIRONA, OBERT DE TARRAGONA I EXPLOTACIÓ DE LA CAFETERIA I
MENJADOR DE FUNCIONARIS DEL CENTRE PENITENCIARI BRIANS 1 MITJANÇANT
PROCEDIMENT NEGOCIAT PER IMPERIOSA URGÈNCIA

1. Càlcul del pressupost de licitació
L’actual licitació implica la unificació de les dues licitacions actualment en execució, la
del servei d’alimentació del Centre Penitenciari Obert de Tarragona, d’una banda, i la
del servei d’alimentació del Centre Penitenciari Brians I, Obert de Girona i Obert de
Barcelona, d’una altra.
La licitació del Centre Obert de Tarragona comptava amb uns preus més elevats per
compensar la limitada quantia global del contracte i els majors costos derivats de la no
possibilitat d’aplicar economies d’escala. En aquesta ocasió, doncs, en sumar-se en un
únic lot amb la licitació de la resta de centres penitenciaris, pot unificar preus amb
aquests,
Així doncs, agafem com a base els preus unitaris de l’expedient pluriennal GEEC JU2019-20049 del servei d’alimentació del Centre Penitenciari Brians I, Obert de Girona i
Obert de Barcelona. En el darrer any d’execució del contracte (2020) l’IPC a Catalunya
s’ha incrementat un 1,5 %. A aquest percentatge cal sumar-li la previsió de 2021 a 2022,
2 anys.
1,5 + 1,5*2 (anys) = 4,5 %
Per altra banda, i en sentit contrari, el preu del menú es redueix donat que un dels costos
directes contemplats es veuen reduïts respecte la licitació anterior: el cost del Taller
Formatiu, Ocupacional i d’Inserció que l’empresa adjudicatària està obligada a garantir
en els termes del punt 4.1.9 del PPT. Aquest taller enguany es quantifica
econòmicament a partir d’un còmput mensual d’hores, i no del nombre d’interns que hi
treballaran, el que comporta una reducció del seu cost econòmic proporcional sobre el
contracte respecte la licitació anterior. Si amb la fórmula d’assignació d’interns el cost
previst donada la durada del contracte s’havia previst en 1.087.779,52 €, amb el càlcul
per hores suposa 852.128,64 €, una diferència que s’ha repercutit a la baixa en el preu
dels menús i pícnics.
Finalment cal esmentar que s’ha calculat el nombre estimat de menús o àpats diaris,
segons el centre penitenciari, amb les dades estadístiques dels darrers mesos i tenint
en compte l’increment de l’ocupació en un escenari post-covid, on els centres puguin
tornar a disposar de plena capacitat d’ocupació.
S’adjunta el càlcul desglossat per al període que es licita, 18 mesos des de l’1 d’octubre
de 2021 i fins al 31 de març de 2023.
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a) Àpats, preus i nombre diari d’àpats:
BRIANS 1
Preus menús
sense IVA

Nombre
racionats diaris

Racions diàries

10,75

1.300

Pícincs d'esmorzar

1,95

30

Pícnics de
dinar/sopar

2,35

20

Trams

Total diari

Total
13.975,00
58,50
47,00
14.080,50

OBERT BCN
Preus àpat
sense IVA

Nombre àpats
diaris

Esmorzar

1,95

155

302,25

Dinar

3,90

20

78,00

Sopar

3,90

135

526,50

Trams

Total diari

Total

906,75

OBERT GIRONA
Preus àpat
sense IVA

Nombre àpats
diaris

Esmorzar

1,95

85

165,75

Dinar

3,90

60

234,00

Sopar

3,90

70

273,00

Trams

Total diari
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672,75
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OBERT TARRAGONA
Preus àpat
sense IVA

Nombre àpats
diaris

Esmorzar

1,95

35

68,25

Dinar

3,90

25

97,50

Sopar

3,90

25

97,50

Trams

Total

263,25 €

Total diari
Cost total diari sumat dels quatre centres

15.923,25 €

b) Cost total diari per nombre de dies, amb IVA.

BRIANS 1
Dies
any

Any

2021 (Oct-Des)

92

2022

365

2023 (Gen-Març)

90

TOTAL

547

Cost total diari

14.080,50 €

Total (Cost diari
* dies)

IVA 10%

Total amb IVA

1.295.406,00 €

129.540,60 €

1.424.946,60 €

5.139.382,50 €

513.938,25 €

5.653.320,75 €

1.267.245,00 €

126.724,50 €

1.393.969,50 €

7.702.033,50 €

770.203,35 €

8.472.236,85 €

Total (Cost diari
* dies)

IVA 10%

Total amb IVA

CO BARCELONA
Dies
any

Any

2021 (Oct-Des)

92

2022

365

2023 (Gen-Març)

90

TOTAL

547
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Cost total diari

906,75 €

83.421,00 €

8.342,10 €

91.763,10 €

330.963,75 €

33.096,38 €

364.060,13 €

81.607,50 €

8.160,75 €

89.768,25 €

495.992,25 €

49.599,23 €

545.591,48 €
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CO GIRONA
Dies
any

Any

2021 (Oct-Des)

92

2022

365

2023 (Gen-Març)

90

TOTAL

547

Cost total diari

Total (Cost diari
* dies)

672,75 €

IVA 10%

Total amb IVA

61.893,00 €

6.189,30 €

68.082,30 €

245.553,75 €

24.555,38 €

270.109,13 €

60.547,50 €

6.054,75 €

66.602,25 €

367.994,25 €

36.799,43 €

404.793,68 €

CO TARRAGONA
Dies
any

Any

2021 (Oct-Des)

92

2022

365

2023 (Gen-Març)

90

TOTAL

547

Cost total diari

Total (Cost diari
* dies)

263,25 €

Total sense IVA

IVA 10%

24.219,00 €

2.421,90 €

26.640,90 €

96.086,25 €

9.608,63 €

105.694,88 €

23.692,50 €

2.369,25 €

26.061,75 €

143.997,75 €

14.399,78 €

158.397,53 €

IVA 10%

Total amb IVA

Brians 1

7.702.033,50 €

770.203,35 €

8.472.236,85 €

CO BCN

495.992,25 €

49.599,23 €

545.591,48 €

CO Girona

367.994,25 €

36.799,43 €

404.793,68 €

CO Tarragona

143.997,75 €

14.399,78 €

158.397,53 €

8.710.017,75 €

871.001,78 €

9.581.019,53 €

TOTAL
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Dies
any

Any

2021 (Oct-Des)

92

2022

365

2023 (Gen-Març)

90

TOTAL

547

Cost total diari
dels quatre
centres

15.923,25 €

Total (Cost diari
* dies)

IVA 10%

Total amb IVA

1.464.939,00 €

146.493,90 €

1.611.432,90 €

5.811.986,25 €

581.198,63 €

6.393.184,88 €

1.433.092,50 €

143.309,25 €

1.576.401,75 €

8.710.017,75 €

871.001,78 €

9.581.019,53 €

El pressupost de licitació és d’un import total de 9.581.019,53 €, dels quals
8.710.017,75 € corresponen al preu del contracte i 871.001,78 € al 10% d’IVA.

2. Valor Estimat del Contracte
El càlcul del valor estimat del contracte, d’un import total de 23.833.920,60 € inclou el
període d’execució del contracte des de l’1 d’octubre de 2021 al 31 de març de 2023 (18
mesos), més un 20% en concepte de possible modificació per si es produís un increment
del nombre d’interns en els centres penitenciaris durant el decurs del contracte o bé
durant la pròrroga prevista de 2 anys.
S’han contemplat els supòsits de modificació, amb un import màxim del 20% del preu
inicial, que es detallen a continuació:


A l’alça, del 20%, per tal de donar resposta a les necessitats d’increment del
nombre de menús per un augment de la població penitenciària.



A la baixa, la reducció del nombre de racionats o àpats diaris, derivada de la
disminució d’interns, o per raons d’interès públic, quan la modificació derivi de
mesures d’estabilitat pressupostària, com estableix la disposició transitòria
onzena de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i
administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments
turístics, sense que la modificació pugui superar el 20% del valor inicial del
contracte.

A continuació es presenta el resum del càlcul del VEC:
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TOTAL LICITACIÓ I PRÒRROGA
Any

Cost total
diari dels
quatre centres

Dies any

Total (Cost
diari * dies)

2021 (Oct-Des)

92

1.464.939,00 €

2022
2023 (Gen-Març)
2023 (abril-des)
2024
2025 (Gen-març)
TOTAL

365
90

5.811.986,25 €
1.433.092,50 €
4.378.893,75 €
5.827.909,50 €
1.433.092,50 €
20.349.913,50 €

LICITACIÓ

PRÒRROGA

VE de la
prestació
inicial

Modificació
20%

8.710.017,75

366
90

1.278

VE de la licitacio
amb modificació

1.742.003,55

VE de la
pròrroga

15.923,25 €

275

10.452.021,30

Modificació de VE de la pròrroga
la pròrroga
amb modificació

11.639.895,75

1.742.003,55

13.381.899,30

VEC contracte
ANY

2021 (Oct-Des)
Licitació
2022
2023 (Gen-març)

Pròrroga

Prestació

Pròrroga

Modificació

VEC

1.464.939,00 €
5.811.986,25 €
1.433.092,50 €

292.987,80 €
1.162.397,25 €
286.618,50 €

1.757.926,80 €
6.974.383,50 €
1.719.711,00 €

SubTOTAL 8.710.017,75 €

1.742.003,55 €

10.452.021,30 €

2023 (abril-des)

4.378.893,75 €

653.251,33 €

5.032.145,08 €

2024
2025 (Gen-març)

5.827.909,50 €
1.433.092,50 €

871.001,78 €
217.750,44 €

6.698.911,28 €
1.650.842,94 €

SubTOTAL

11.639.895,75 €

1.742.003,55 €

13.381.899,30 €

11.639.895,75 €

3.484.007,10 €

23.833.920,60 €

TOTAL

8.710.017,75 €

L’import resultant és d’un valor estimat del contracte de 23.833.920,60 €.
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3. Desglossament dels costos del pressupost de licitació. Detall de costos
directes, indirectes i benefici industrial.
A continuació es desglossen els costos del pressupost de licitació

18 mesos

Desglossament de costos del servei d'alimentació dels centres
penitenciaris Brians 1, Obert de Barcelona, Girona i Tarragona
Personal laboral empresa
Cotitzacions seguretat social a càrrec empresari
Personal intern CIRE (inclosa seguretat social i
Costos
Matèria primera
directes
Equipaments i manteniment
Material, estris i utillatge, manteniment i reposició
Total costos directes
Costos indirectes
Benefici industrial
Total pressupost licitació sense IVA
10% IVA
Total pressupost licitació amb IVA

1.549.239,60 €
543.889,76 €
852.128,64 €
3.625.931,72 €
634.538,09 €
182.840,36 €
7.388.568,16 €
777.298,84 €
544.150,76 €
8.710.017,76
871.001,78 €
9.581.019,53 €

%
18%
6%
10%
42%
7%
2%
85%
9%
6%
100%

Els costos de personal laboral de l’empresa inclouen les retribucions del personal
que l’empresa adjudicatària actual va haver de subrogar amb l’actual contracte en
execució, amb l’increment del sou previst en el conveni d’aplicació: II Conveni
col·lectiu de treball pel sector de les col·lectivitats de Catalunya 2014-2017 (codi de
conveni núm. 79100055012013).
Increment
Increment
salarials salarial estimat

Any
2020
2021
2022

1,1
1,3

TOTAL
2,4
El 3,7 % d’increment s’ha redondejat al 4%

CP
Brians1
CO BCN
CO Griona
CO
Tarragona
TOTAL
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Total

Cost personal laboral de
l'empresa JU-2019-20049
anual
896.786,77
59.480,92
21.500,00
15.948,00
993.715,69

1,3
1,3

1,1
1,3
1,3
3,7

Increment
Cost personal
Cost personal
salarial Increment
laboral per 18
laboral per 18 2020-2022 salarial
mesos amb
mesos
(%)
increment salarial
1.345.180,16
53.807,21
1.398.987,36
4
89.221,38
3.568,86
92.790,24
32.250,00
1.290,00
33.540,00
23.922,00
1.490.574

23.922,00
1.549.239,60
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Al CO Tarragona no s’ha aplicat cap increment salarial perquè els salaris es corresponen
amb la darrera modificació a l’alça de la que va ser objecte aquest centre, que va ser
licitat de manera separada dels altres tres.
També es contemples els costos de persones internes, dels tallers de distribució als
office, que gestiona el CIRE. L’empresa adjudicatària haurà de garantir 6.512 hores de
servei mensuals de treball realitzat per interns, que té un cost de 47.340,48€ mensuals.
Aquesta quantia mensual inclou la despesa total del taller productiu, satisfacció dels
drets laborals de la relació laboral especial, cost tècnic a càrrec, formació dels interns i
professionals i EPI’s (equips de protecció individual).
Hores
mensuals Cost mensual de Durada
del Cost
total
del
del personal intern les
hores
del contracte
personal intern del
en els tallers del peronal intern
CIRE
CIRE
6.512
47.340,48 €
18 mesos
852.128,64 €
4. JUSTIFICACIÓ DE LA PLURIENNALITAT

Des d’un punt de vista normatiu, els articles 101, 117 i 324 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, fan esment al caràcter pluriennal que poden
tenir els contractes del sector públic i a la seva tramitació anticipada.
Així mateix, l’article 36 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de finances publiques de Catalunya, estableix que l’autorització
de despeses amb un abast pluriennal es podrà efectuar, d’acord amb l’apartat c)
d’aquest article, quan es tracta de “despeses en béns i serveis la contractació dels quals,
sota les modalitats establertes en la Llei de contractes de les administracions públiques,
no pugui ésser estipulada o resulti antieconòmica en el termini d'un any”.
També estableix el mateix article, en el seu punt 3 que “el nombre d'exercicis als quals
es poden aplicar les despeses esmentades a les lletres a), b), c) i f) de l'apartat 2, no ha
d'ésser superior a quatre. Així mateix, la part de la despesa corresponent als exercicis
futurs i l'ampliació, quan s'escaigui, del nombre d'anualitats ha d'ésser determinada pel
Govern a proposta del conseller o de la consellera d'Economia i Finances”.
L’article 29.1 de la mateixa Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, estableix que la durada dels contractes del sector públic s’ha d’establir tenint en
compte la naturalesa de les prestacions, les característiques del seu finançament i la
necessitat de sotmetre’n la realització periòdicament a concurrència, sense perjudici de
les normes especials aplicables a determinats contractes.
L’article 29.4 de la mateixa llei disposa que els contractes de subministraments i de
serveis de prestació successiva tenen un termini màxim de durada de cinc anys, incloses
les possibles pròrrogues que en aplicació de l’apartat segon d’aquest article acordi
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l’òrgan de contractació, respectant les condicions i els límits que estableixen les
respectives normes pressupostàries que siguin aplicables a l’ens contractant.
Es proposa un expedient pluriennal per un període d’execució de 18 mesos prorrogable
24 mesos més. S’ha optat per una durada superior a l’any perquè es tracta d’una
despesa recurrent del Departament en què la perspectiva d’un contracte pluriennal pot
afavorir ofertes a la baixa per part de les empreses. A la vegada no s’ha previst una
duració major, donat que existeix la previsió de construir una nova cuina al CP Brians 1,
i es considera adient, tenir la possibilitat d’adaptar les condicions de prestació del servei
a les noves instal·lacions, les quals podrien permetre sistemes de gestió, elaboració i
preparació del menjar, més adients que les proposades en el contracte que ara es licita.
En conseqüència, ateses les raons exposades anteriorment, es proposa la tramitació
d’un expedient pluriennal, que abasti des de l’1 d’octubre de 2021 o data de signatura
del contracte si aquesta es posterior, i fins el 31 de març de 2023 o 18 mesos posteriors
a la data de signatura del contracte si aquesta es posterior a la prevista inicialment, i
com a màxim fins el 31 de desembre de 2023.

La sub-directora general de Recursos Humans i Econòmics
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