Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Secretaria de Mesures Penals,
Reinserció i Atenció a la Víctima
INFORME COMPLEMENTARI DE L’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
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 l’Assessoria Jurídica en data 18 de març de
2021 sobre aquest expedient, es recullen les següents modificacions en els documents
indicats a continuació:
1) Objecte i qualificació del contracte:
 Consideració jurídica 1a: Cal incorporar a l’expedient de contractació
l’estudi de viabilitat que exigeix l’art. 285.2 de la LCSP, respecte de la
concessió del servei de cafeteria i menjador de funcionaris del CP Brians
1.
Modificació: S’aporta estudi de viabilitat amb resultat negatiu, la qual
cosa justifica la licitació conjunta de la concessió de la cafeteria amb el
servei de cuina. S’adjunta a l’expedient.
2) Quadre de Característiques:


Consideració jurídica 11a: En els plecs ha de figurar, necessàriament, la
indicació de la unitat encarregada del seguiment i execució del contracte (com
a figura independent o diferenciada de la del responsable del contracte).
Modificació: a l’apartat P del QC, Responsable del contracte, cal substituir el
text: “Gerents o administradors del centres penitenciaris”,
pel següent text:

“-

Responsable del contracte: Gerents o administradors del centres penitenciaris.
Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte: Gerència dels centres
penitenciaris.”
3) Plec de prescripcions tècniques: S’incorporen novetats en el PPT:


Pàgina 17, Punt 4.4.1, s’afegeix un nou paràgraf: “L’empresa adjudicatària
assumirà el cost del lloguer i manteniment de dues cambres frigorífiques de
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6,00 x 2,44 metres amb sòl pla i control de temperatura, cortina de làmines,
llum interior, porta tipus cambra amb obertura interna, alarma anti-pànic; o
amb característiques similars que permetin la conservació adequada dels
aliments, així com les despeses derivades del seu muntatge i desmuntatge.”


Pàgina 17, S’afegeix un nou punt, el 4.3.4:

“4.3.4 Compte d’explotació
L’empresa adjudicatària haurà de presentar trimestralment un compte d’explotació
de la cafeteria de funcionaris de Brians 1, indicant el volum de vendes i els ingressos
i costos.”


Pàgina 28, Annex D: s’actualitza la llista de preus passant a ser la
definitiva la següent:

Cafè sol

0,50 €

Cafè tallat

0,55 €

Sobre de Colacao

0,50 €

Cafè amb llet

0,60 €

Got de llet

0,60 €

Infusions

0,50 €

Refrescos

0,90 €

Agua amb gas

0,80 €

Aigua 0,5

0,40 €

Aigua 1,5

0,85 €

Sucs

0,95 €

Cervesa (sense alcohol)

0,90 €

Suc de taronja natural

1,95 €

Batut de xocolata

0,95 €

Entrepans fred

2,35 €

Entrepans calents

2,35 €

Torrades calentes

0,60 €

Bikini

1,50 €

Pastes varies fleca

1,15 €

Fruits secs aperitiu

0,90 €

Bossa patates aperitiu

0,60 €

Pack menú esmorzar entrepà

2,60 €
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(Entrepà + refresc ó aigua + beguda calenta)
Pack menú esmorzar pasta
(Pasta + beguda calenta)

1,50 €

Menú complet

6,00 €

Mig menú primer plat

4,00 €

Mig menú segon plat

4,50 €

Fruita, iogurt, postres o panet

0,60 €

4) Altres: petició d’informe a la Dir. Gral. De Patrimoni sobre l’ocupació d’un
be de domini públic per a la concessió de serveis
Tal com estableix l’apartat tres de la INSTRUCCIÓ 1/2021, d'11 de març,
conjunta de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya i de
la Direcció General de Contractació Pública en relació amb els supòsits
concurrents de concessions demanials i contractes de concessions de serveis,
s'ha realitzat la comunicació electrònica a la Direcció General del Patrimoni
de la Generalitat de Catalunya informant-la en data 26 de març de 2021 per evalisa de l'inici de les actuacions per a l'adjudicació dels contractes de concessió
de serveis que comportin de manera accessòria l'habilitació per a l'ocupació d'un
bé de domini públic, en concret de l’explotació de la cafeteria i menjador de
funcionaris del Centre Penitenciari Brians 1, incorporada dins 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 (JU2021-207).
Així mateix també es deixa constància de que la Direcció General de
Patrimoni va emetre informe dins del termini i amb data 7 d’abril de 2021
que s’adjunta en l’expedient.
Tal com estableix l’apartat quatre de l’esmentada INSTRUCCIÓ 1/2021, es
deixa constància d’haver complert amb el procediment establert.

La sub-directora general de Recursos Humans i Econòmics
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