Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Secretaria de Mesures Penals,
Reinserció i Atenció a la Víctima
INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT D’APROVACIÓ PER PART DEL
GOVERN EN FUNCIONS DE L’ACORD DE GOVERN DE LA DESPESA I TRAMITACIÓ
DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 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
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El Departament de Justícia té encarregades les funcions de retenció i custòdia dels
detinguts i dels sentenciats a penes i mesures de seguretat privatives de llibertat amb
l’obligació legal d’orientar el compliment d’aquestes sentències a la rehabilitació i
reinserció social.
El compliment d’aquestes funcions implica la prestació a favor dels interns d’una sèrie de
serveis, entre els quals és d’especial importància el d’alimentació, atès el seu caràcter
essencial.
A continuació s’exposen les raons que justifiquen la necessitat de la seva aprovació per
acord de govern tot i estar aquest en funcions:
1. Justificació de la necessitat essencial del servei.
L’obligació de garantir l’alimentació dels interns està recollida a l’article 21.2 de la Llei
orgànica 1/1979, de 26 de setembre, general penitenciària, on es preveu que
“l'Administració ha de proporcionar als interns una alimentació controlada pel metge,
convenientment preparada i que respongui en quantitat i qualitat a les normes dietètiques
i d'higiene, tenint en compte el seu estat de salut, la naturalesa del treball i, en la mesura
que es pugui, les seves conviccions filosòfiques i religioses. Els interns han de disposar,
en circumstàncies normals, d'aigua potable a totes les hores”.
També l’article 226, apartat 1, del Reial decret 190/1996, de 9 de febrer, pel qual s’aprova
el Reglament penitenciari, preveu l’obligació de proporcionar als interns, en tots els centres
penitenciaris, una alimentació preparada convenientment, que ha de respondre a les
exigències dietètiques de la població penitenciària i a les especificitats d’edat, salut, feina,
clima, costums i, en la mesura que sigui possible, conviccions personals i religioses.
Es fa evident, doncs, que es tracta d’un servei essencial i imprescindible en tant que d’ells
depèn la salut i el benestar bàsic dels interns, així com del personal que treballar en els
centres penitenciaris.
Aquest fet es va posar novament de manifest de manera evident durant la declaració de
l’Estat d’Alarma provocat per la pandèmia de la COVID-19. En data 18 de març de 2020
es publica en el BOE el Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. Segons article
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34.1 d’aquest RD, si al temps de venciment d’aquests contractes no s’hagués pogut
formalitzar el nou contracte de serveis i subministraments de prestació successiva per la
paralització dels procediments de contractació (apartat A d’aquesta Guia), es podrà aplicar
la prorroga extraordinària i legal prevista a l’article 29.4 LCSP “com a conseqüència
d’incidències resultants d’esdeveniments imprevisibles per a l’òrgan de contractació
produïdes en el procediment d’adjudicació i hi hagi raons d’interès públic per no
interrompre la prestació” i amb independència de la data de publicació de la licitació del
nou expedient.
Com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma i de l’adopció de les mesures per
fer front a la COVID-19 no va ser possible la publicació d’una nova licitació que pogués
garantir la no interrupció del servei d’alimentació, justificant-se així la pròrroga
extraordinària prevista a l’article 29.4 LCSP des de l’1 de gener de 2021 fins el 30 de
setembre de 2021, del servei d’alimentació dels centres penitenciaris Brians 1, Obert de
Barcelona i Obert de Girona, i d’explotació de la cafeteria i menjador de funcionaris del
Centre Penitenciari Brians 1, així com també la pròrroga del servei d’alimentació per als
interns del Centre Penitenciari Obert de Tarragona (Codi d’expedient: JU-2016-974), per
un període màxim de 9 mesos, entre el 2 d’agost de 2020 i l’1 de maig de 2021. Recordem
que la present licitació unifica en un mateix procediment tots els centres penitenciaris
(Brians 1, centre obert de Barcelona, centre obert de Girona i centre obert de Tarragona).

2. Impossibilitat de complir terminis i garantir la continuïtat del servei sense la
seva aprovació per part del govern en funcions.
La licitació que es troba en tràmit del servei d’alimentació als centres penitenciaris unifica,
com s’ha esmentat abans, dos contractes anteriorment licitats per separat. De resultes de
les pròrrogues extraordinàries abans esmentades (al que s’ha sumat un contracte menor
en el cas del servei d’alimentació del CO Tarragona), la data límit prevista per a l’entrada
en execució de la present licitació es l’1 d’octubre de 2021, tal com contemplen els plecs i
la resta de la documentació annexa de la licitació.
Cal tenir present quins son els terminis que queden per acomplir des del moment actual
fins aleshores. Aquesta es una licitació sotmesa a procediment harmonitzat, el que implica
un termini de 35 dies naturals per presentar ofertes. Tenint en compte els tràmits previs,
com la mateixa aprovació per acord de govern i la gestió de la publicitat en la plataforma
de contractació pública, ens portaria a finals de juny. A partir d’aquí cal contemplar la
celebració de les meses i el seu desenvolupament sense imprevistos, així com la proposta
d’adjudicació. Donada la dificultat de coordinar a tots els assistents el termini mig per
celebrar les diferents meses, elaborar les actes i aprovar-les, no acostuma a ser inferior a
15 dies naturals, sempre confiant que no s’hagi de requerir als licitadors per rectificar
errors. Tot seguit es requereix al licitador proposat per a que presenti la documentació que
avali la seva solvència, el que implica un termini de 10 dies hàbils des del dia següent a la
recepció del requeriment. D’aquesta manera ens trobaríem a l’agost, si no hi ha
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imprevistos, i tenint en compte que l’agost es un mes que dificulta l’agilitat dels tràmits. A
continuació faltaria validar la documentació presentada pel licitador i l’aprovació de la
resolució d’aprovació. Així mateix, aquest es un contracte susceptible de recurs especial,
el que implica haver d’esperar inevitablement 15 dies hàbils entre la notificació de
l’adjudicació fins al requeriment per a la formalització del contracte.
Així doncs, la possibilitat de disposar del contracte formalitzat abans de l’1 d’octubre de
2021 es ja, ara per ara, molt dificultosa. A això cal sumar-hi que el termini per a la formació
de govern encara es pot allargar fins el 28 de maig, el que faria materialment impossible
l’esmentada formalització en el termini previst, impedint garantir la continuïtat d’un servei
que, com s’ha justificat en el primer punt d’aquest informe, es del tot imprescindible.

En conclusió, doncs, considerem urgent l’aprovació de l’expedient de licitació 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 (GEEC JU-2021-207) per
tal d’evitar interrupcions en el servei que impedeixin garantir la manutenció dels
interns, el correcte funcionament dels centres penitenciaris i la seva plena
seguretat.

La sub-directora general de Recursos Humans i Econòmics
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