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Plec de condicions tècniques que han de regir el servei de suport a la
implementació i desenvolupament de Programes d’execució de Mesures
Penals Alternatives.
1. Objecte social de les entitats interessades en la present licitació
L’objecte social de les entitats interessades en la present licitació serà l’atenció social,
formativa, assistencial i de prevenció adreçada a col·lectius amb problemàtiques de
delinqüència, drogodependències o exclusió social, a fi de facilitar la seva reinserció
social.
2. Objecte del contracte
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El contracte té per objecte la realització de les actuacions de suport i de seguiment
socioeducatiu. que es detallen en els Programes de Mesures Penals Alternatives que
s’annexen a aquest plec, i que van adreçades a les persones sotmeses al compliment
de penes i mesures alternatives a la privació de llibertat imposades pels òrgans
jurisdiccionals penals a Catalunya.
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Les actuacions en qüestió inclouran la realització d’entrevistes, accions de coordinació i
l’elaboració d’informes inicials, de seguiment i finals respecte de cada persona
destinatària de l’actuació. Així mateix, l’adjudicatari haurà d’introduir en les Bases de
Dades de la Direcció General d’Execució penal a la Comunitat i Justícia Juvenil (en
endavant, DGEPCJJ) tota la informació que detallen els Manuals de Gestió de les
Bases de Dades, així com els informes abans esmentats i les possibles incidències que
es produeixin durant el desenvolupament de les actuacions de suport a la
implementació dels Programes. També es farà càrrec de gestionar les altes a la
seguretat social de les persones que han de realitzar un treball en benefici de la
Comunitat i de l’arxiu de la documentació que forma part dels expedients administratius,
d’acord amb els criteris establerts per la DGEPCJJ. Les actuacions derivades de la
gestió dels programes relacionades amb l’atenció al públic, telefònicament i presencial,
seran tasques que s’assumiran des de l’entitat adjudicatària, amb mitjans materials,
personals i organitzatius propis.
Totes les actuacions que integren la prestació contractual es desenvoluparan sota
control i supervisió de les unitats directives de la DGEPCJJ, a través dels directors
tècnics que l’entitat assigni als diferents programes i, entre aquests directors tècnics i els
coordinadors dels respectius equips, d’acord amb el projecte tècnic aportat per l’entitat
adjudicatària en la fase de licitació i de conformitat amb les previsions dels Programes
de Mesures Penals Alternatives en la Jurisdicció penal, així com amb els protocols
d’intervenció i gestió que s’annexen, o amb aquells que la DGEPCJJ pugui elaborar en
el futur, i sota les directrius que la DGEPCJJ pugui formular a les entitats durant
l’execució del contracte. Tot això sens perjudici de les alteracions de les actuacions
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objecte del contracte, que derivin de possibles actualitzacions o modificacions que
l’Administració dugui a terme sobre els Programes a implementar.
3. Divisió en lots
El marc contractual s’estructura en diferents lots, per raó de les característiques dels
diferents Programes de Mesures Penals Alternatives, de la demanda de casos de cada
demarcació territorial i, en conseqüència, de les necessitats tècniques i materials
específiques, atenent, en tot moment, a l’estructura organitzativa de la DGEPCJJ.
D’acord amb això, la divisió en lots és la següent:
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Lot. núm. 1. Actuacions de suport a la implementació dels Programes de Mesures
Penals Alternatives, referits a les obligacions i a les mesures de seguretat, inclosos els
Programes de Treballs en Benefici de la Comunitat que s’hagin imposat conjuntament
amb Mesures o Obligacions de Tractament o de Programes Formatius, d’acord amb els
criteris establerts als protocols d’intervenció i gestió de la DGEPCJJ.
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Àmbit territorial del lot núm. 1: El que, d’acord amb el Decret 194/2013, de 9 de juliol, de
reestructuració del Departament de Justícia, correspon a la Gerència Territorial de
Barcelona Ciutat i L’Hospitalet, a la Gerència Territorial de Barcelona Comarques i als
Serveis Territorials de la Catalunya Central.
Lot núm. 2. Actuacions de suport a la implementació dels Programes de Treballs en
Benefici de la Comunitat, excepte aquells que s’hagin imposat conjuntament amb
Mesures o Obligacions de Tractament o de Programes Formatius, d’acord amb els
criteris establerts als protocols d’intervenció i gestió de la DGEPCJJ.
Àmbit territorial del lot núm. 2: El que, d’acord amb el Decret 194/2013, de 9 de juliol, de
reestructuració del Departament de Justícia, correspon a la Gerència Territorial de
Barcelona Ciutat i L’Hospitalet, a la Gerència Territorial de Barcelona Comarques i als
Serveis Territorials de la Catalunya Central.
Lot núm. 3. Actuacions de suport a la implementació dels Programes de Mesures
Penals Alternatives en els àmbits territorials que, d’acord amb el Decret 194/2013, de 9
de juliol, de reestructuració del Departament de Justícia, corresponen als Serveis
Territorials de Girona, de Lleida, de Tarragona, de les Terres de l’Ebre i de l’Alt Pirineus
i Aran.
4. Condicions generals. Requeriments comuns a tots els lots respecte a les
necessitats tècniques i materials i de recursos humans
L’adjudicatari ha de destinar a l’execució del contracte els recursos humans, materials i
organitzatius propis que garanteixin el correcte desenvolupament de la prestació
contractual, en els termes que es detallen tot seguit.
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4.1. Recursos humans
En tots els lots, l’adjudicatari hi destinarà professionals amb les funcions i perfils
següents:
Coordinadors/es, que tenen com a funció supervisar i orientar la tasca dels delegats
d’execució de mesures. Alhora, i amb la periodicitat que la DGEPCJJ fixi, assistiran,
juntament amb el director/a tècnic/a del programa, a les reunions de seguiment dels
objectius del programa convocades pels responsables de les unitats directives de la
DGEPCJJ.
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L’adjudicatari destinarà a les funcions de coordinador a professionals que comptin amb
el perfil següent: titulació de grau mig o superior en treball social, educació social,
psicologia, pedagogia, dret o criminologia, i que tinguin formació i experiència
específiques acreditables en intervenció educativa i/o social, preferentment en l’àmbit
judicial, i que hagin desenvolupat prèviament tasques tècniques d’intervenció directa
amb usuaris en el camp objecte d’aquest contracte, molt especialment aquells que
acreditin formació post universitària directament relacionada amb les tasques a
desenvolupar. El nomenament d’un coordinador haurà de comptar amb el vist i plau del
Departament (comissió de seguiment del contracte).
Delegats/es de seguiment de l’execució de mesures penals alternatives, que tenen
com a funció la realització de les tasques de seguiment socioeducatiu de les persones
penades a una mesura penal alternativa duent a terme les actuacions necessàries
orientades a assolir la correcte execució de les penes i mesures.
L’adjudicatari destinarà a les funcions de delegats de seguiment de l’execució a
professionals que comptin amb el perfil següent: titulació de grau mig o superior en
treball social, educació social, psicologia, pedagogia, dret o criminologia, i que
tinguin formació i experiència específiques acreditables en intervenció educativa i/o
social, preferentment en l’àmbit judicial, molt especialment aquells que acreditin
formació post universitària directament relacionada amb les tasques a desenvolupar.
Gestors/es de recursos, responsables de la recerca, gestió, control i suport a les
entitats que col·laboren en l’execució dels programes de TBC, Programes Formatius i
Mesures o Obligacions de Tractament, d’acord amb les directrius establertes per la
DGEPCJJ.
L’adjudicatari destinarà a les funcions de gestor de recursos a professionals que
comptin amb el perfil següent: titulació de grau mig o superior en treball social,
educació social, psicologia, pedagogia, dret o criminologia, i que tinguin formació i
experiència específiques acreditables en intervenció educativa i/o social, preferentment
en l’àmbit judicial, molt especialment aquells que acreditin formació post universitària
directament relacionada amb les tasques a desenvolupar.
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Integradors socials, tenen com a funció la realització de tasques de seguiment de
l’activitat de les penes de treball en benefici a la comunitat que el departament organitzi
de manera grupal per a persones penades.
L’adjudicatari destinarà a les funcions d’integrador social a professionals que comptin
amb el perfil següent: titulació d’integrador social i que tinguin formació i experiència
específiques acreditables en intervenció educativa i/o social, preferentment en l’àmbit
judicial.
Personal administratiu amb coneixement d’informàtica, tècniques d’arxiu i atenció
telefònica.
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En els tres lots l’adjudicatari nomenarà també a un/a director/a tècnic/a, amb una
dedicació mínima d’acord amb el que està estipulat en els punts 6,7 i 8 d’aquestes
clàusules, qui se n’encarregarà de fer seguiment i d’informar del correcte compliment de
les actuacions objecte del contracte corresponent al seu Lot.
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L’entitat adjudicatària haurà de impartir una formació inicial a qualsevol nou professional
que s’incorpori al servei objecte del contracte. Aquesta formació estarà supervisada per
la DGEPCJJ.
L’adjudicatari ha de garantir la disponibilitat de tots aquests professionals per a
l’execució del contracte durant el temps i en les franges horàries que determini la
DGEPCJJ en funció de les necessitats del servei, i la capacitat de resposta davant
aquelles situacions derivades dels seguiments encomanats que requereixin una
intervenció immediata.
També ha de garantir que el personal que destini a l’execució de la prestació contractual
tingui el nivell C de català o equivalent.
En cas que alguna de les persones assignades per l’entitat adjudicatària a l’execució de
la prestació contractual no s’adaptés adequadament a les tasques corresponents o no hi
posés la diligència exigible en el seu desenvolupament, l’Administració podrà exigir a
l’adjudicatari la seva substitució per una altra persona que s’ajusti als requeriments
necessaris. La substitució es farà efectiva en el termini de temps assenyalat en cada
cas per l’Administració, de forma tal que en cap cas es vegi perjudicada la continuïtat i
qualitat de la prestació del servei.
Els possibles conflictes laborals o professionals que es puguin suscitar entre l’entitat
adjudicatària i el seu personal durant l’execució del contracte en cap cas afectaran el
desenvolupament de la prestació contractual. A tal efecte, l’adjudicatària es compromet
a garantir en tot moment la continuïtat i la qualitat de la prestació del servei.
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L’adjudicatària ha de garantir una formació mínima de 20 hores anuals per als seus
professionals, el contingut de la qual serà determinat per la DGEPCJJ. L’entitat
adjudicatària presentarà anualment el pla de formació que serà validat per la
DGEPCJJ.
La DGEPCJJ facilitarà la formació i les eines informàtiques necessàries perquè els
professionals de l’entitat adjudicatària puguin fer ús de la Base de Dades de la
DGEPCJJ, als efectes de la correcta execució del contracte. Aquesta formació no
computa a efectes de les 20 hores que haurà d’oferir l’entitat.
4.2. Recursos materials
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Les entitats licitadores hauran de tenir implantació i desenvolupar programes de
caràcter social, a la/es demarcació/ons territorial/s a la/es que opti i disposar de local, en
règim de propietat o de lloguer, d’ús propi, preferentment a la capital del territori.
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Les entitats acreditaran que tots professionals que duran a terme els Programes
comptaran amb la infraestructura tècnica (dotació de mitjans de tecnologia i
comunicació: telefonia fixa i mòbil amb connexió a internet i dades maquinari informàtic
específic, etc.) i material (espais de treball, d’entrevista i material fungible) necessària
per a una correcta implantació dels Programes en tot el seu àmbit d’aplicació.
En aquest sentit, hauran d’aportar en el seu projecte la relació d’aquests locals, amb
indicació de la seva adreça corresponent. En cap cas, aquests locals no es podran
dedicar a qualsevol activitat incompatible amb l’execució de les penes i mesures
alternatives.
El seguiment dels Programes de Mesures Penals Alternatives es realitzarà,
preferentment i sempre que sigui possible, a la localitat de residència de les persones
subjectes a mesura. En aquest sentit, i per facilitar aquest requisit, es podran utilitzar
les dependències de l’administració, preferentment en seu judicial, que amb aquesta
finalitat designi la DGEPCJJ, les quals disposaran de la infraestructura tècnica i material
necessària per a desenvolupar els Programes.
4.3. Funcionament i àmbit d’implementació dels Programes
L’adjudicatari disposarà dels mitjans humans, materials i organitzatius necessaris per a
mantenir i garantir en tot moment la implantació adequada dels Programes dissenyats
per la DGEPCJJ en els termes expressats.
L’adjudicatari resoldrà de manera diligent totes les incidències o problemes que puguin
pertorbar la correcta implantació dels Programes.
L’entitat vetllarà, sota la supervisió de les unitats directives de la DGEPCJJ, pel al
correcte desenvolupament de les actuacions de suport objecte de la prestació
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contractual que li siguin derivades des de la DGEPCJJ en el marc dels Programes a
executar.
L’entitat contractant ha de disposar d’una pòlissa d’assegurança que cobreixi, durant tot
el període d’execució del contracte, la responsabilitat civil de l’entitat i del personal al
seu servei. Aquesta pòlissa s’haurà d’incloure en el sobre A per a la seva anàlisi per part
de l’administració.
4.4. Revisió del nombre de casos mínim en execució
De manera excepcional, durant el període de vigència del contracte l’entitat
adjudicatària i la DGEPCJJ podran acordar un augment del nombre de casos mínim en
execució, sense repercutir cap cost econòmic addicional.
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La DGEPCJJ es reserva el dret, en el cas de programes que involucrin a dues entitats,
d’unificar en una sola entitat aquell expedient.
5. Requeriments específics del Lot 1 respecte a les necessitats tècniques
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L’entitat adjudicatària haurà de garantir que cada delegat de seguiment de l’execució de
mesures farà el seguiment simultani d’un mínim de 50 penats en execució, de forma
que es trobin en aquesta situació un mínim de 1.750 casos.
L’entitat adjudicatària destinarà al programa un director tècnic amb una dedicació
mínima mensual de 40 hores.
Així mateix, garantirà que el número mínim de professionals serà de 48 professionals a
jornada sencera, distribuïts de la manera següent:





35 Delegats/des d’execució de mesures
4 Coordinadors/ores
7 Professionals administratius
2 tècnic/a de gestió de recursos

L’entitat adjudicatària serà la responsable de la distribució territorial dels professionals
d’acord amb les directrius de la DGEPCJJ i l’evolució de les demandes del territori.
El seguiment i supervisió de les tasques desenvolupades per l’entitat adjudicatària
correspondrà a la Direcció General d’execució Penal a la Comunitat, mitjançant la
Subdirecció General de Reparació i Execució Penal a la Comunitat i l’Àrea de Mesures
Penals Alternatives, amb el suport de la Gerència Territorial de Barcelona Ciutat i
l’Hospitalet de Llobregat, de la Gerència Territorial de Barcelona Comarques i dels
Serveis Territorials de la Catalunya Central.
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Així mateix, l’entitat adjudicatària serà responsable, sota la supervisió de l’Àrea de
Mesures Penals Alternatives, de les tasques de gestió i manteniment de l’arxiu
d’expedients dels serveis centrals de la Direcció General d’Execució Penal a la
Comunitat i Justícia Juvenil, aportant els mitjans materials i personals de suport
administratiu necessaris i suficients per a la seva gestió, d’acord amb els procediments
fixats per aquesta Direcció General
6. Requeriments específics del Lot 2 respecte a les necessitats tècniques
L’entitat adjudicatària haurà de garantir que cada delegat de seguiment de l’execució de
mesures farà el seguiment simultani d’un mínim de 75 penats en execució, de forma
que es trobin en aquesta situació un mínim de 3.825 casos.
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L’entitat adjudicatària destinarà al programa un director tècnic amb una dedicació
mínima mensual de 80 hores.
Així mateix, garantirà que el número mínim de professionals serà de 80 professionals a
jornada sencera, distribuïts de la manera següent:

R

51 Delegats/des d’execució de mesures
7 Coordinadors/ores
7 Tècnics/es de gestió de recursos
13 Professionals administratius
2 Integradors socials
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L’entitat adjudicatària serà la responsable de la distribució territorial dels professionals
d’acord amb les directrius de la DGEPCJJ i l’evolució de les demandes del territori.
El seguiment i supervisió de les tasques desenvolupades per l’entitat adjudicatària
correspondrà, d’acord amb la configuració de competències previstes al Decret
194/2013, de 9 de juliol, de reestructuració del Departament de Justícia, de
reestructuració parcial del Departament de Justícia, a la Direcció General d’execució
Penal i Justícia Juvenil, mitjançant la Subdirecció General de Reparació i Execució
Penal a la Comunitat i l’Àrea de Mesures Penals Alternatives, i a la Gerència Territorial
de Barcelona Ciutat i l’Hospitalet de Llobregat, a la Gerència Territorial de Barcelona
Comarques i als Serveis Territorials de la Catalunya Central.
Així mateix, l’entitat adjudicatària serà responsable, sota la supervisió de l’Àrea de
Mesures Penals Alternatives, de donar d’alta a la seguretat social les persones que han
de fer un TBC, de les tasques de gestió i manteniment de l’arxiu d’expedients dels
serveis centrals de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia
Juvenil, aportant els mitjans materials i personals de suport administratiu necessaris i
suficients d’acord amb els procediments fixats per aquesta Direcció General.
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7. Requeriments específics del Lot 3 respecte a les necessitats tècniques**
L’entitat adjudicatària haurà de garantir que cada delegat de seguiment de l’execució de
mesures farà el seguiment simultani d’un mínim de 50 i un màxim de 75 penats en
execució, de forma que es trobin en aquesta situació un mínim de 2.795 casos.
L’entitat adjudicatària destinarà al programa un director tècnic amb una dedicació
mínima mensual de 100 hores
Així mateix, garantirà que el número mínim de professionals serà de 58 professionals a
jornada sencera, distribuïts de la manera següent:

R





43 Delegats/des d’execució de mesures, els quals es distribuiran
territorialment d’acord amb les directrius que fixarà la Direcció General
d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil ateses amb les
necessitats del programa
5 Coordinadors/ores
8 Professionals Administratius
2 Gestor de recursos
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L’entitat adjudicatària serà la responsable de la distribució territorial dels professionals
d’acord amb les directrius de la DGEPCJJ i l’evolució de les demandes del territori.
El seguiment i supervisió de les tasques desenvolupades per l’entitat adjudicatària
correspondrà, d’acord amb la configuració de competències previstes Decret 194/2013,
de 9 de juliol, de reestructuració del Departament de Justícia, de reestructuració parcial
del Departament de Justícia, a la Direcció General d’execució Penal i Justícia Juvenil,
mitjançant la Subdirecció General de Reparació i Execució Penal a la Comunitat i l’Àrea
de Mesures Penals Alternatives, i als Serveis Territorials de Girona, Lleida, Tarragona,
Terres de l’Ebre, i Alt Pirineus i Aran.
8. Seguiment tècnic del contracte
El seguiment del compliment dels aspectes tècnics del contracte es durà a terme per
tres Comissions de Seguiment Tècnic, una per lot, cadascuna de les quals estarà
composada per dues persones nomenades per l’entitat contractada i, com a mínim,
dues persones nomenades per la DGEPCJJ. En tots els casos, com a mínim, una de les
persones integrants de la comissió per part del Departament de Justícia pertanyerà als
Serveis Territorials i/o Gerències descrites al Decret 194/2013, de 9 de juliol, de
reestructuració del Departament de Justícia.
L’entitat proveïdora del servei ha d’aportar amb una periodicitat trimestral al serveis de
l’administració un quadrant de seguiment i control dels indicadors de gestió
administrativa dels programes de MPA assignats de cadascun dels equips que
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composen els lots: entrades / assignacions / inicis a termini / informes a termini /
incidències a termini / contactes a termini / vinculacions / ràtios per delegat/da /
finalitzacions / pendents d’inici
L’entitat proveïdora del servei haurà d’aportar semestralment als serveis de
l’administració un quadrant de seguiment i control de la composició dels equips i
gestió dels moviments de personal.
Així mateix, l’entitat es compromet a elaborar i presentar a la DGEPCJJ una memòria
anual, la qual inclourà, com a mínim, la descripció de les activitats desenvolupades i el
detall de l’execució pressupostària d’acord amb la comptabilitat analítica presentada en
la licitació.

9. Difusió dels Programes gestionats
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L’entitat es compromet a facilitar a la DGEPCJJ totes les dades que li siguin requerides
en relació al compliment dels Programes assignats.
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La difusió dels Programes gestionats amb la DGEPCJJ, així com la participació en actes
relacionats amb aquests que l’entitat contractada vulgui dur a terme, requeriran sempre
de la prèvia autorització de la DGEPCJJ. D’altra banda, l’entitat contractada participarà
en els actes de difusió o divulgació previstos per la DGEPCJJ en la forma que aquesta
determini en cada cas. En tot cas, sempre es farà constar la competència de la
DGEPCJJ en l’execució de les mesures penals alternatives.
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