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INFORME JUSTIFICATIU DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PROPIS PER PRESTAR EL
SERVEI DE TRANSPORT DEL PERSONAL ADSCRIT ALS CENTRES PENITENCIARIS
BRIANS 1, BRIANS 2, JOVES I QUATRE CAMINS
El Departament de Justícia ha de fer les gestions oportunes per facilitar un mitjà de transport al
personal dels centres penitenciaris ubicats fora dels nuclis urbans, tal com es recull a diferents
acords i pactes subscrits amb les organitzacions sindicals.
La prestació del servei de transport del personal adscrit als centres penitenciaris Brians 1, Brians
2, Joves i Quatre Camins suposa proporcionar un mitjà de transport, entre la localitat d’origen del
trajecte, en aquest cas, Barcelona i el centre penitenciari (i a la inversa) i ha d’abastar les franges
horàries d’entrada i de sortida del personal que presta serveis al centre.
Els centres penitenciaris disposen d’un servei de propis (conductors i un nombre reduït de
vehicles per centre) amb una capacitat màxima de 8 persones, més el conductor. Aquests mitjans
propis estan destinats a cobrir les necessitats de trasllat del centre, com són el cas de sortides
programades per a tractament i la resta de gestions del centre. Aquests recursos resulten
insuficients per prestar el servei de transport del personal adscrit als centres penitenciaris pels
motius següents:
•

•

Mitjans materials: no es disposa de vehicles amb capacitat suficient per traslladar el
volum d’usuaris d’algunes de les franges d’aquest servei, ni del nombre de vehicles
necessari per cobrir els diferents trajectes previstos.
Mitjans humans: el nombre de conductors propis resulta insuficient per cobrir el servei
amb la totalitat d’horaris, tenint en compte que aquest servei es presta tots els dies, amb
franges horàries compreses entre les 6:00 hores i les 22:00, i que a més caldria
configurar-lo respectant la jornada i descansos obligatoris.

Per això, la inversió necessària i el cost econòmic que representaria prestar aquest servei amb
mitjans propis (adquisició i manteniment de vehicles amb capacitat suficient, així com el
dimensionament de conductors per cobrir aquests serveis) resultarien excessius i molt superiors
a l’alternativa de dur a terme la contractació d’aquest servei mitjançant empreses externes.
D’altra banda, s’ha fet una comparativa dels costos que representaria una alternativa a la licitació
del servei mitjançant empreses externes, amb l’abonament dels títols de transport al personal
adscrit a la SMPRAV fins a les estacions de tren més properes als centres penitenciaris i
traslladar aquests funcionaris amb mitjans propis (conductors propis i furgonetes amb una
capacitat màxima de 8 persones, més el conductor) des de les estacions de tren fins als centres
penitenciaris. El resultat de l’anàlisi és que l’opció d’abonar els títols de transport i dimensionar
el servei amb mitjans propis per a traslladar el personal des de les estacions de tren fins als
centres penitenciaris Brians 1, Brians, Joves i Quatre Camins té un cost més elevat que la
prestació del servei mitjançant empreses externes.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, atès que el Departament de Justícia no disposa de
suficients mitjans humans i materials per assumir directament l’objecte d’aquest servei, i que ha
de vetllar per una gestió eficient dels seus recursos, cal dur a terme la contractació d’aquest
servei mitjançant empreses externes.
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