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INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT D’APROVACIÓ DE L’ACORD DE GOVERN DE LA
DESPESA I TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT,
MITJANÇANT VEHICLES AMB CONDUCTOR, DEL PERSONAL ADSCRIT ALS CENTRES
PENITENCIARIS DE BRIANS 1, BRIANS 2, JOVES I QUATRE CAMINS PER PART DEL GOVERN
EN FUNCIONS

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 atès que el Departament de
Justícia no disposa de suficients mitjans humans i materials per assumir directament l’objecte
d’aquest servei (tal i com es justifica en l’informe específic al respecte).
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.
Es tracta d’un servei essencial i imprescindible per al funcionament ordinari dels diferents centres
penitenciaris afectats, donat que sense la garantia d’assistència del personal seria inviable el
manteniment de les funcions bàsiques del centre i la seva plena seguretat.
Aquest fet es va posar de manifest de manera evident durant la declaració de l’Estat d’Alarma
provocat per la pandèmia de la COVID-19. El Decret-llei 6/2020, habilitava el Govern de la
Generalitat per tal que, mitjançant acord, determinés els contractes que es podran declarar
d’emergència davant la situació generada per la COVID-19. En data 30 d’abril de 2020, i en el marc
de la Declaració d’Emergència, es van declarar d’emergència les contractacions de serveis,
subministrament i obres necessàries per a la protecció de la salut pública del Departament de
Justícia derivades de la situació d’emergència ocasionada per la pandèmia del SARS-CoV-2. Entre
les actuacions declarades d’emergència es trobava específicament: els “Serveis de reparació
d’equipaments o d’espais per garantir la continuïtat de l’activitat penitenciària i permetre la
reorganització constant derivada dels efectes del COVID19 dins dels centres; ampliació dels serveis
de telefonia; ampliació del servei de transport de funcionaris; allotjament de membres del jurat amb
les degudes mesures d’incomunicació i seguretat; atenció a les persones vulnerables (recursos
residencials, ajusts a indigents) i treballs tècnics en l’àmbit de la Mediació i l’atenció a les famílies.”
Així doncs, es posa de manifest el caràcter essencial d’aquest servei fins i tot en un context de risc
greu per a la salut i de restricció de la mobilitat.
Així mateix cal tenir en compte els diferents acords i pactes del Departament de Justícia amb les
organitzacions sindicals que recullen el compromís del Departament de facilitar un mitjà de transport
col·lectiu al personal que treballa als centres penitenciaris.
-

-

L’Acord de funcionaris regulador de les condicions de treball dels funcionaris de centres
penitenciaris per als anys 1998-1999, al punt 14è, Transport, establia que el Departament
de Justícia adoptaria les mesures adients per tal de millorar el transport col·lectiu des dels
centres penitenciaris a les localitats de Martorell i Granollers, respectivament. Aquestes
millores també havien d’incloure el reforç de les mesures de seguretat i preventives.
L’Acord de la Mesa Sectorial de Negociació del personal d’administració i tècnic, entre
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les organitzacions sindicals representatives
del personal funcionari penitenciari en relació amb les seves condicions de treball per al
període 2003-2005, al punt 8.5, Condicions de transport del personal dels centres
penitenciaris, establia que, a l’efecte de millorar les dites condicions pel fa als centres
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penitenciaris ubicats a nuclis no urbans, l’Administració presentarà a la Comissió de
seguiment de l’acord en el termini de sis mesos des de la signatura del present acord una
proposta que garanteixi la disponibilitat d’un mitjà de transport col·lectiu des del nucli urbà
on es concentri un nombre elevat de funcionaris i de les pertinents mesures de seguretat.
En desplegament d’aquest punt, l’any 2004 es va començar a prestar el servei de transport
del personal des de Barcelona al Centre Penitenciari Brians.
El Pacte del grup de treball del personal penitenciari depenent de la Mesa Sectorial del
personal d’administració i tècnic relatiu a les condicions de treball a aplicar en els trasllats
de dependències de l’àmbit penitenciari, de 16 de juny de 2008, establia per als trasllats de
dependències que es produïssin entre els centres penitenciaris (...), que “en cas que el
trasllat forçós impliqui canvi de localitat, l’Administració facilitarà un mitjà de transport
col·lectiu entre la localitat del centre objecte de trasllat i la localitat al que aquest és
traslladat. Aquest mitjà de transport abastarà les franges horàries d’entrada i sortida del
personal que presti serveis al centre”.
Aquest pacte es va ratificar en L’Acord del grup de treball de l’àmbit penitenciari depenent
de la Mesa Sectorial de Negociació del personal d’administració i tècnic de la Generalitat
de Catalunya en relació amb les condicions d’aplicació de la pròrroga durant els anys 2010
i 2011 de l’Acord 2006-2009 de condicions de treball del personal penitenciari (punt 7è).
L’Acord sobre les afectacions al personal derivades del tancament del Centre Penitenciari
d’Homes de Barcelona, de 16 de març de 2017, al punt 9è, Transport, disposava que
l’Administració facilitaria un sistema de transport al personal desplaçat del Centre
Penitenciari d’Homes de Barcelona adaptat als horaris de prestació de serveis en els
centres de destinació.
L’Acord per a la reubicació del personal laboral del Centre Penitenciari d’Homes de
Barcelona amb motiu del seu tancament, de 17 de març de 2017, al punt 6è, disposava que
el Departament de Justícia garantiria l’establiment d’un sistema de transport al personal
desplaçat del Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona compatible amb els diferents
horaris de prestació de serveis en els centres de destinació fora de la localitat de Barcelona.

En definitiva, el Departament de Justícia es deu als acords, pactes i compromisos subscrits pels
que ha de prestar un servei de transport de personal als centres penitenciaris Brians 1 i Brians 2,
Joves i Quatre Camins, mitjançant la contractació d’aquest servei.
2. Impossibilitat de complir terminis i garantir la continuïtat del servei sense la seva
aprovació per part del govern en funcions.
L’actual contracte en execució es va formalitzar el 18 de desembre de 2018 per una duració des de
l’1 de gener de 2019 fins el 31 de desembre de 2020, sense previsió de pròrroga. Aquest contracte
(número d’expedient JU-2018- 346) constava de dos lots, el servei de transport per als centres de
Brians 1 i Brians 2 (lot 1) i el servei de transport per als centres de Joves i Quatre Camins (Lot 2).
En data 14 de març de 2020 es publica en el BOE el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel
qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID19. 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 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, 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.
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D’acord amb allò establert amb l’esmentat Reial Decret i la LCSP, i donat que efectivament no
s’havia pogut dur a terme la publicació d’una nova licitació que pogués garantir la no interrupció del
servei de transport, es va tramitar una pròrroga extraordinària des de l’1 de gener de 2021 fins el
30 de setembre de 2021.
Així doncs, el proper contracte hauria d’estar formalitzat i perfeccionat per entrar en vigor el proper
1 d’octubre de 2021, tal com preveuen 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 mitjans de juny. A partir d’aquí cal contemplar la celebració de les meses i el seu
desenvolupament sense imprevistos, la proposta d’adjudicació i el consegüent requeriment al
licitador proposat per a que presenti la documentació que avali la seva solvència, que implica un
termini de 10 dies hàbils des del dia següent a la recepció del requeriment. D’aquesta manera ens
trobaríem a finals de juliol si no hi ha 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 de
transport de funcionaris als centres penitenciaris (JU-2021-140) per tal d’evitar interrupcions
en el servei que impedeixin garantir el correcte funcionament dels centres penitenciaris, la
seva plena seguretat, evitar la conflictivitat laboral i mantenir la pau social.

La sub-directora general de Recursos Humans i Econòmics
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