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INFORME JUSTIFICATIU DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PROPIS PER
PRESTAR EL SERVEI D’ALIMENTACIÓ DELS INTERNS DELS CENTRES
PENITENCIARIS BRIANS 1, OBERT DE BARCELONA I OBERT DE GIRONA I
EXPLOTACIÓ DE LA CAFETERIA I MENJADOR DE FUNCIONARIS DEL CENTRE
PENITENCIARI BRIANS 1
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.
L’objecte d’aquest contracte és el servei d’alimentació per als interns dels centres
penitenciaris Brians 1, Obert de Barcelona, Obert de Girona, i l’explotació del servei de
cafeteria i menjador de funcionaris del Centre Penitenciari Brians 1.
Tal i com preveu l’article 116.4.f de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, cal justificar adequadament la insuficiència de mitjans propis en
contractes de serveis.
Per a l’execució d’aquest servei és necessari un nombre elevat de recursos humans per
a la preparació dels àpats. El Departament de Justícia no disposa dels mitjans personals
necessaris per proporcionar el servei d’alimentació dels interns dels centres
penitenciaris Brians 1, Obert de Barcelona, Obert de Girona, Obert de Tarragona i el
servei de cafeteria i menjador de funcionaris del Centre Penitenciari Brians 1, amb la
categoria i especialització que requereix l’execució d’aquest servei, com per exemple,
caps de cuina, cuiners o ajudants de cuina, entre d’altres.
Pel que fa als mitjans materials, també cal disposar d’unes instal·lacions (espais i
equipaments) que reuneixin els requisits per prestar el servei d’alimentació amb les
condicions i garanties sanitàries adequades.
El Departament de Justícia no disposa de les instal·lacions per prestar el servei
elaborant els àpats en la seva totalitat a les cuines dels centres penitenciaris objecte
d’aquesta licitació. Per aquest motiu, es licita a empreses externes que disposen d’una
infraestructura externa que els hi permet disposar d’una logística, personal i d’espais
propis (emmagatzematge i cuina central) per a elaborar els àpats.
En aquest sentit, a l’apartat 4.1 del Plec de Prescripcions Tècniques es preveu que per
als centres penitenciaris Brians 1 i Obert de Girona, l’adjudicatari elaborarà al propi
centre un 40% dels àpats i que el 60% restant es podrà subministrar cuinat o precuinat
per a la seva posterior elaboració o recuperació i distribució a la temperatura i condicions
higièniques i sanitàries adequades, mentre que per al Centre Penitenciari Obert de
Barcelona i de Tarragona no es fixa un percentatge mínim d’elaboració al mateix centre,
podent ser en la seva totalitat cuinat o precuinat en les instal·lacions de l’empresa
licitadora.
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Per tot l’exposat anteriorment, es conclou que el Departament de Justícia no disposa de
mitjans humans i materials suficients per assumir directament l’objecte d’aquest servei,
motiu pel qual cal dur a terme la contractació mitjançant empreses externes.

La sub-directora general de Recursos Humans i Econòmics
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