INFORME JUSTIFICATIU DE LA CELEBRACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A
LA PRESTACIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA DE JUSTÍCIA RESTAURATIVA EN
LA JURISDICCIÓ PENAL ORDINÀRIA, DEPENDENT DE LA DIRECCIÓ GENERAL
D’EXECUCIÓ PENAL A LA COMUNITAT I DE JUSTÍCIA JUVENIL

Contracte: Contracte administratiu

Unitat promotora: Àrea de Reparació i Atenció a la
Víctima

Tipus: Servei
Expedient:

GEEC

Procediment : Obert

Títol : AN/ARAV – Programa de Justícia Restaurativa en la Jurisdicció Penal Ordinària

Import
Valor estimat del contracte
(sense IVA):

1.770.541,41 €
Execució 2019

Pressupost de licitació
LOT 1
LOT 2
TOTAL EXPEDIENT 2019
Termini d’execució:

BASE
421.685,14 €
316.040,45 €
737.725,59 €

IVA
88.553,88 €
66.368,49 €
154.922,37 €

TOTAL
510.239,02 €
382.408,94 €
892.647,96 €

12 mesos, prorrogable pel mateix període de temps.

1. Marc Legal.
L’ordenament jurídic actual incorpora la justícia restaurativa com una eina per a l’evitació de
la victimització secundària de les víctimes del delicte.
A nivell europeu cal tenir especialment en compte la Directiva 2012/29/UE del Parlament
Europeu i del Consell de 25 d’Octubre de 2012, per la qual s’estableixen normes mínimes
sobre els drets, el recolzament i la protecció de les víctimes de delicte, que substitueix la
Decisió marc del Consell d’Europa, de 15 de març de 2001, relativa a l’estatut de la víctima
en el procés penal (art. 12 de la Directiva).
El mandat de transposició inclòs en aquesta Directiva, va quedar incorporat al nostre
ordenament estatal amb l’entrada en vigor de la Llei 4/2015, de 27 d’abril, de l’Estatut de
la Víctima del Delicte que en el seu article 3 estableix “que tota víctima té dret a la
protecció, informació, recolzament, assistència i atenció, així com dret a la participació activa
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en el procés penal i a rebre un tracte respectuós, professional, individualitzat i no
discriminatori des del seu primer contacte amb els funcionaris, durant l’actuació dels serveis
d’assistència a les víctimes i de justícia restaurativa al llarg de tot el procés penal”.
Així mateix, els articles 5 i 15 de la Llei 4/2015 configuren la justícia restaurativa com un
procediment que està a disposició de les víctimes que de manera voluntària vulguin
participar per tal d’obtenir una adequada reparació moral i material dels perjudicis derivats
del delicte.
D’altra banda, la normativa en matèria penal contempla la reparació com a atenuant o
eximent en determinats supòsits (arts. 21.5, 21.7, 31 i 130.1 de la Llei orgànica 10/1995, de
23 de novembre, del Codi penal, en endavant CP).
Per últim, resulta especialment destacable el fet que la Llei orgànica 1/2015, de 30 de
març, per la qual es modifica la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal
incorpori per primera vegada la figura de la mediació com a eina jurídica vàlida que
l’autoritat judicial pot utilitzar com a condicionant necessari per a la suspensió de l’execució
de la pena (art. 84.1 del CP).

2. Justificació del servei a contractar
De la regulació normativa especificada en l’apartat anterior, cal entendre l’accés a serveis de
justícia restaurativa com un dret de la víctima del delicte. Així mateix, aquest accés pot
representar beneficis processals i penals per a les persones investigades, encausades i
condemnades.
El programa de justícia restaurativa està configurat actualment com un programa propi que
la Generalitat de Catalunya posa a disposició de la ciutadania de forma gratuïta i
confidencial els serveis de justícia restaurativa, que inclouen entre d’altres, la mediació i
reparació penal. Aquest programa es va posar en marxa a l’any 1998, i des del 2005 és un
programa del tot consolidat i creixent dins de l’àmbit de l’execució penal.
D’altra banda, els processos de justícia restaurativa estan sent demandats per part dels
òrgans judicials cada vegada en major nombre, ja que poden aportar qualitat en els
processos penals en qualsevol fase del procediment, permeten una participació més activa
de la víctima i una resolució del conflicte més satisfactòria per les parts.
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3. Antecedents immediats.
L’impuls de processos de mediació penal per part de la Generalitat de Catalunya es va
iniciar de forma novadora l’any 1998.
L’any 2006 es va publicar el Programa Marc de Mediació i Reparació Penal en la Jurisdicció
Ordinària com un programa més implementat en l’àmbit de l’execució penal.
En aquests moments, es tracta d’un servei totalment instaurat i reconegut.
Des de sempre ha estat gestionat a través de contractes de servei de gestió pública, a tall
d’exemple, s’identifiquen els darrers expedients:
-

Anys 2011- 2014: Expedient GEEC número JU-2010-3123

-

Any 2015: Expedient GEEC número JU-2014-384

-

Anys 2016-2017: Expedient GEEC número JU-2015-419

4. Característiques del contracte que es proposa i divisió en lots.
Aquest contracte suposa una ampliació dels equips de justícia restaurativa i es pretén que el
servei pugui ser prestat a un major nombre de partits judicials i, en tot cas, garantir un millor
accés per part de la ciutadania en tot el territori de Catalunya.
L’objecte contractual s’estructura en dos lots, per raó de les característiques territorials, de
les demandes de cada demarcació territorial i, en conseqüència de les necessitats tècniques
i materials específiques.
Tenint en compte les característiques territorials i el volum de demandes del programa, la
divisió dels dos lots és la següent:
Lot núm. 1: Actuacions de suport a la implantació i consolidació del programa de Justícia
Restaurativa a les comarques de Barcelona.
Lot núm. 2: Actuacions de suport a la implantació i consolidació del programa de Justícia
Restaurativa a les comarques de Girona, Lleida, Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre.
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5. Durada del contracte.
El termini d’execució d’aquest contracte es proposa per un any, a partir del dia 1 de gener de
2019 o la data de formalització del contracte si aquesta és posterior i fins al 31 de desembre
de 2019 i prorrogable per un any més a fi de garantir la continuïtat de la prestació
contractual per raons estrictes d’interès.
S’ha optat, per tant, per la fórmula de la pròrroga contractual, tenint en compte l’esforç que
comporta a l’empresa o entitat crear la infraestructura necessària per ajustar-se als requisits
contractuals. Aquesta durada, d’un any i una pròrroga pel mateix període com a màxim,
permet fer una flexibilitat contractual, que conjuga la concurrència pública, l’estabilitat de la
prestació del servei, i el reajustament del contracte com a fruit de canvis normatius
importants sense que ni l’adjudicatari ni l’Administració es vegin afectats per contractes de
llarga durada.

6. Justificació de no-disposició de mitjans propis per dur-lo a terme per la mateixa
Administració.
La prestació de l’execució del programa de Justícia Restaurativa de la DGEPCJJ s’ha de dur
a terme amb personal extern al dels propis equips de la direcció general perquè, d’una
banda, hi ha una especificitat en les funcions i objectius del programa, d’una altra, és
necessari disposar d’un nivell d’especialització i competències professional que a hores
d’ara es poden acreditar a través d’un màster o postgrau universitari específic en matèria de
mediació penal i/o resolució de conflictes. Aquesta especialització i competència, atès que
no és un requisit establert per la Funció Pública, ja que no existeix com a tal aquesta figura
de professional del servei o programa de Justícia Restaurativa, el personal propi no la
disposa ni se li pot exigir. Tampoc es disposa de personal que pugui dedicar-se
específicament a dur a terme aquestes funcions del programa de Justícia Restaurativa
deixant de banda les tasques pròpies per a les que està contractat com a funcionari.

7. Pressupost de licitació.
El preu màxim de licitació de cada lot del contracte que es proposa s’ha calculat a partir de
les despeses laborals dels professionals que hauran d’assignar-se per a la prestació del
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servei del programa de Justícia Restaurativa. Aquestes despeses s’han calculat prenent
com a referència el Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d’acció social amb infants,
joves, famílies i d’altres en situació de risc per als anys 2013-2018 (DOGC núm. 7512, de
7/12/2017).
A aquestes despeses s’ha afegit un 33% de costos laborals de la seguretat social i un 15%
de despesa consignada com a despeses generals de gestió i administració que inclouen, la
provisió de responsabilitat civil, dietes i transport, assessoraments laborals i fiscals, gestió
administrativa de l’entitat, auditories, material fungible programa.
El preu del contracte s’ha calculat a tant alçat. El preu total dels dos lots és de 892.647,96 €
(IVA inclòs).

Pressupost de licitació

Import
base anual

Import
base mensual

IVA (21%)
mensual

Total
import
anual

Total import
mensual

Servei Lot 1

421.685,14 €

35.140,43 €

7.379,49 €

42.519,92 € 510.239,04 €

Servei Lot 2

316.040,45 €

26.336,70 €

5.530,71 €

31.867,41 € 382.408,88 €

Total servei

737.725,59 €

61.477,13 €

12.910,20 €

74.387,33 € 892.647,93 €

A continuació es desglossen els conceptes de cada lot que inclou el pressupost:
LOT 1 - BARCELONA
DESCRIPCIÓ

SALARI
BRUT
ANUAL

SS

TOTAL
SALARI

NÚM.

TOTAL

Coordinador

24.823,80 €

8.191,85 €

33.015,65 €

1

Mediador

23.023,80 €

7.597,85 €

30.621,65 €

9 275.594,85 €

Administratiu

14.554,44 €

4.802,97 €

19.357,41 €

3

275.701,32 €

88.909,34 €

Total despeses salarials
Despeses generals de gestió i administració (1)
Total pressupost anual

33.015,65 €
58.072,23 €
366.682,73 €
55.002,41 €
421.685,14 €

IMPORT MENSUAL

35.140,43 €
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LOT 2 - GIRONA, LLEIDA, TARRAGONA I T. EBRE
DESCRIPCIÓ

SALARI
BRUT
ANUAL

TOTAL
SALARI

SS

NÚM.

TOTAL

Coordinador

24.823,80 €

8.191,85 €

33.015,65 €

1

Mediador

23.023,80 €

7.597,85 €

30.621,65 €

6 183.729,90 €

14.554,44 €

4.802,97 €

19.357,41 €

3

206.629,92 €

66.806,48 €

Administratiu
Total despeses salarials

33.015,65 €
58.072,23 €
274.817,78 €

Despeses generals de gestió i administració (1)
Total pressupost anual

41.222,67 €

IMPORT MENSUAL

26.336,70 €

316.040,45

(1) Provisió de responsabilitat civil, dietes i transport, assessoraments laborals i fiscals, gestió administrativa de l’entitat,
auditories, material fungible programa,... Del personal adscrit per a l'execució del contracte

S’adjunta amb aquest informe l’informe justificatiu de la valoració econòmica.
8. Justificació de l’import de licitació i del valor estimat del contracte i la diferència
econòmica respecte de la contractació immediatament anterior.

Càlcul del VEC
LOT 1
LOT 2
TOTAL

Pressupost de
Pròrroga 2020
licitació 2019

Modificació
fins el 20%

421.685,14 €

421.685,14 €

168.674,06 €

316.040,45 €

316.040,45 €

126.416,18 €

737.725,59 €

737.725,59 €

295.090,24 €

TOTAL VEC
1.012.044,34 €
758.497,07 €
1.770.541,41 €

L’import de la licitació i del valor estimat del contracte s’ha vist augmentat pel
dimensionament del programa de justícia restaurativa.
Tal i com es detalla a continuació es pot veure el volum creixent i exponencial amb l’entrada
en vigor de la normativa de l’Estatut de la Víctima del Delicte:
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Tal i com es pot comprovar, l’augment de demandes del 2017 respecte del 2014, representa
el 57% més de creixement.
Així, el nou contracte preveu el desdoblament del programa en dos equips que es concreten
en cada un dels dos lots a què es fa esment anteriorment.
Alhora, l’ampliació dels equips i professionals ha de poder donar una resposta millor a la
demanda actual i de fer que el programa sigui més accessible arreu del territori. Aquesta
ampliació es concreta en incorporar aquestes figures a les ja existents:
-

1 coordinador/a

-

2 professionals de la justícia restaurativa

-

4 personal administratiu.

7 de 17

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

9. Proposta d’utilització de procediment de contractació.
El tipus de procediment utilitzat que es proposa per a la contractació és el procediment
obert regulat als articles 156 a 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.

10. Criteris de solvència del contracte
Els mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i tècnica es detalles a l’annex 2 del Plec
de Clàusules Administratives Particulars i són els següents:
Solvència econòmica i financera:
En virtut dels articles 86 i 87 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, la solvència
econòmica i financera, s’haurà d’acreditar mitjançant la documentació següent:
-

Declaració responsable sobre la xifra global anual de negocis de l’empresa, i en el seu
cas, sobre la xifra anual de negoci en l’àmbit d’activitat corresponent a l’objecte del
contracte, referida al millor exercici en els tres últims exercicis disponibles en funció de la
data d’inici d’activitats de l’empresa (en ambdós casos, IVA exclòs) i de presentació de
les ofertes per import igual o superior a l’exigit a l’anunci de licitació o la invitació a
participar en el procediment i en els plecs del contracte, o bé a l’establert
reglamentàriament. La xifra de negoci anual mínima exigida de cada exercici ressenyat
serà del 50 % (IVA exclòs) del valor estimat del contracte, per a garantir el principi de
concurrència atès que les entitats o empreses que tenen en la seva cartera de serveis
accions i intervencions en l’àmbit social i que aporten un valor específic en l’objecte del
contracte, per contra no disposen de suficient volum de negoci i capacitat econòmica i
per tant no es podria assumir aquesta solvència econòmica i no es respectaria la
concurrència d’entitats o empreses.

Si per raons justificades un empresari no pot proporcionar les referències sol·licitades,
qualsevol altra documentació que vulgui presentar per acreditar la solvència econòmica i
financera haurà de ser avaluada per l’Administració.
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Solvència tècnica i professional:
En virtut de l’article 90 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, la solvència tècnica
o professional s’haurà d’acreditar mitjançant la següent documentació:
• Relació dels principals serveis d’igual o similar naturalesa que l’objecte del
contracte, efectuats durant els tres últims anys, indicant-ne l’import, les dates i el
destinatari, públic o privat, d’aquests, amb un mínim d’un servei de
característiques similars a les de l’objecte d’aquest contracte i per un import
equivalent al 50% (IVA exclòs) del valor estimat del contracte del/s lot/s pel/s
qual/s es licita. Els serveis efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats
expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del
sector públic o; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat
expedit per aquest o, si manca aquest certificat, mitjançant una declaració de
l’empresari i; si s’escau, aquests certificats han de ser comunicats directament a
l’òrgan de contractació per l’autoritat competent.
• Declaració responsable de l’adequació de les titulacions acadèmiques i
professionals de l’empresari i dels directius de l’empresa i, en particular, del
responsable o responsables de l’execució del contracte, així com dels tècnics
encarregats directament d’aquesta, sempre que no s’avaluïn com un criteri
d’adjudicació.

11. Criteris d’adjudicació del contracte

1. Criteris que obeeixen a un judici de valor (sobre B): fins a 48 punts

a.

Presentació d’un projecte tècnic per a l’execució del contracte: fins a 46 punts

Les ofertes han d’incloure en el sobre B un projecte tècnic on s’especifiqui l’organització i
planificació dels mitjans humans i materials assignats per a donar compliment al plec de
prescripcions tècniques del present contracte i assolir l’execució correcta del servei de
justícia restaurativa.
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En el projecte tècnic es definiran els següents aspectes:
-

Adequació de l’estructura directiva

-

Model de treball

-

Infraestructura tècnica

-

Garanties tècniques per futures necessitats d’escalabilitat

-

Model organitzatiu i de relació

-

Competències dels perfils

-

Model de seguiment i control

-

Quadre de comandament

-

Posada en marxa del servei

La puntuació s’obtindrà de l’avaluació de les 4 agrupacions d’indicadors de qualitat del
projecte següents:
I.

Model de treball ajustat al model d’explotació òptim proposat per a l’Administració.
Per tal de garantir que se segueixen i adeqüen les línies i metodologia de treball del
programa dissenyat per a l’Administració i que ha de garantir la bona execució del
programa.

II.

Estructura de direcció i model de coordinació dels equips: . Per tal de garantir que és
una empresa o una entitat musculada, tant a nivell de serveis com d’estructura que
inclouen diferents departaments que vetllaran pel bon funcionament, gestió i
coordinació dels equips.

III.

Procés de selecció dels recursos humans. Per tal de garantir que l’empresa o entitat
disposa d’un sistema de selecció i unes eines de valoració adequades i ajustades als
requeriments de capacitació i competència dels professionals que han d’executar el
programa.
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IV.

Model de seguiment i control. Per garantir i ajustar possibles esbiaxos en l’execució
del programa, s’ha d’aportar un model que garanteixi l’avaluació i seguiment del
programa que permeti assolir els objectius i indicadors de qualitat del programa.

Cadascun d’ells s’avaluarà en una escala de 0 a 10, en la que 0 correspondrà a una
valoració que no fa cap aportació sobre els mínims exigits i 10 correspondrà a l’ aportació
que representi el major valor afegit per sobre dels mínims exigits en la licitació, essent per
tant la puntuació màxima assolible de 40 punts. Per tant, la puntuació final obtinguda es
transforma en una puntuació en base a 46 d’acord amb la següent formula:

Puntuació final obtinguda=

Puntuació obtinguda x 46
40

Criteris per a l’avaluació dels indicadors de qualitat del projecte:
Indicador avaluat

Correspondència del model de treball
proposat amb el model d’explotació
òptim proposat per l’Administració

Correspondència de l’estructura de
direcció i del model de coordinació
dels equips de justícia restaurativa.

Correspondència del procés de
selecció dels recursos humans
proposat per l’entitat amb les
necessitats del servei.
Correspondència del model de
seguiment i control plantejat per
l’entitat amb les necessitats del servei.

Elements operatius que han d’aparèixer en
la proposta i valoració màxima en cada cas
Metodologia de treball, fins a 4 punts
Mecanismes d’optimització de recursos
materials i humans, especialment a nivell de
distribució territorial i càrregues de treball, fins
a 4 punts
Processos de millora de la gestió tècnica, fins
a 2 punts
Estructura de direcció orientada a garantir la
capacitat de donar resposta adequada a les
demandes de processos de justícia
restaurativa en les funcions descrites en el
plec tècnic, fins a 4 punts

Puntuació
màxima

10

10

Model de coordinació que garanteixi
l’adequada coordinació entre els
responsables de l’entitat i els de
l’Administració, fins a 4 punts
Propostes de millora resultants de la
coordinació del programa, fins a 2 punts
Adequació de la definició de les competències
professionals i aptituds en els processos de
selecció, fins a 5 punts
Adequació del sistema de selecció dels
recursos
humans associats al programa, fins a 5 punts
Proposta de model per a dur a terme el control
tècnic dels equips de justícia restaurativa així
com el seu seguiment, fins a 3 punts
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Elements operatius que han d’aparèixer en
la proposta i valoració màxima en cada cas
Model d’autoavaluació quantitatiu d’assoliment
dels indicadors de qualitat definits en l’apartat
6.2 del plec tècnic, fins a 4 punts

Indicador avaluat

Puntuació
màxima

Proposta d’un quadre de comandament que
avaluï el servei així com el seu seguiment, fins
a 3 punts.

b.

Altres indicadors a valorar: fins a 2 punts

Es valorarà fins a un màxim de 2 punts les millores rellevants per a la prestació del servei
que el licitador proposi en el detall de l’oferta tècnica, distribuïts de la següent manera:
a. Propostes de millora o innovadores en relació a la valoració de les persones usuàries de
la qualitat del servei de justícia restaurativa: fins a un màxim de 1, 5 punts.
b. Qualsevol altra millora que l’entitat pugui presentar per a la prestació del servei i que no
estigui inclosa en el plec de requeriments tècnics: fins a un màxim de 0,5 punts.

2. Criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica (sobre C): Fins a 52
punts
a.

Millor oferta econòmica: fins a 48 punts

Es valoraran les ofertes econòmiques presentades pels licitadors mitjançant el model
d’oferta econòmica de l’annex núm. 2 de la manera següent:
-

L’oferta més econòmica que no s’hagi declarat com desproporcionada o amb valors
anormals rebrà la puntuació màxima de 48 punts.

-

La resta d’ofertes que no s’hagin declarat com a desproporcionades o amb valors
anormals rebran una puntuació inversament proporcional a la de l’oferta més econòmica,
d’acord amb el càlcul següent:

Puntuació de cada oferta =

48 x preu de l’oferta més econòmica
_________________________________
Preu de l’oferta que es puntua
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Es consideraran com a ofertes presumptament desproporcionades o amb valors anormals
aquelles en què concorrin, a la vegada, les circumstàncies següents:
-

Que la baixa de l’oferta econòmica respecte al preu de licitació sigui superior al 25% o bé
que sigui superior en 10 unitats a la mitjana de baixes de totes les ofertes presentades.

-

Que la puntuació obtinguda en els criteris d’adjudicació que no són oferta econòmica
sigui superior o inferior en 10 unitats a la mitjana aritmètica de totes les ofertes
presentades.

b. Disponibilitat de seus o dependències àmbit territorial de cada lot: fins a un
màxim de 2 punts
Es valorarà la disponibilitat de seus o dependències ubicades com a mínim en un dels
municipis de l’àmbit territorial cobert per un dels lots per tal que es duguin a terme les
reunions, les accions de formació i de supervisió que escaiguin. Es valorarà l’oferta que
presenti la possibilitat de disposar d’una seu o dependència en un municipi de cada
demarcació territorial de cada lot de la següent manera:

□ 2 punts, la disponibilitat de seu en un municipi de cadascuna de les demarcacions
territorials de cada lot.
□ 1 punt, la disponibilitat de seu en un municipi d’una de les demarcacions
territorials de cada lot
Els licitadors hauran de presentar la declaració de l ‘annex 5-A.
c. Inclusió de dispositius i/o mitjans de comunicació addicionals als
establerts: fins a un màxim de 2 punts.
Es valorarà amb 0,5 punts cadascun, fins a un màxim de 2 punts, la inclusió dels dispositius
i/o mitjans de comunicació addicionals als establerts següents:

Ordinador portàtil per als i les coordinadores
Disponibilitat de Tablets per als professionals
Servei de videoconferència a les seus entitat
Servei Skype o similar a la seu/s entitat
El quadre resum dels criteris de valoració es troba en annex al PCAP.
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12. Condicions especials d’execució del contracte
L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat a:
•

Exigir que no s’utilitzi llenguatge sexista en cap documentació escrita ni visual
relacionada amb el contracte.

Aquesta obligació té la consideració de condició especial d’execució, de manera que el seu
incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que es preveuen.

PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA ALS QUALS ELS LICITADORS I ELS
CONTRACTISTES HAN D’ADEQUAR LA SEVA ACTIVITAT
1.- Els licitadors i els contractistes adoptaran una conducta èticament exemplar i actuaran
per evitar la corrupció en qualsevol de totes les seves possibles formes.
2.- En aquest sentit –i al marge d’aquells altres deures vinculats al principi d’actuació
esmentat en el punt anterior, derivats dels principis ètics i de les regles de conducta als
quals els licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat- assumeixen
particularment les obligacions següents:
a. Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b. No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c. Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d. Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes,
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e. Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f. Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb
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l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

PENALITATS
S’establirà un sistema de penalitzacions proporcional basat en l’incompliment dels nivells de
serveis pactats d’acord amb el punt 6.2 del Plec de prescripcions tècniques (Acords de Nivell
de Servei –ANS-). L’empresa adjudicatària reflectirà, si és el cas, els incompliments dels
nivells de servei en els informes de seguiment. La revisió del possible incompliment es
realitzarà mensualment.
Les penalitzacions es valoraran econòmicament segons els percentatges d’incompliment
dels ANS que donaran lloc a una revisió a la baixa de la contraprestació econòmica mensual
que el Departament de Justícia liquidarà a l’entitat o empresa gestora. Tal i com es detallen
a continuació:

ANS

Interval %

1. Programes
de
Justícia
Restaurativa finalitzats
2. Actualització
informació en
informàtica
correspongui

de
la
l’aplicació
que

≥ 90 %
De 89 al 85 %
De 84 al 70 %
≤ 69 % al 60 %
‹ 60 %

Barem
0
2,5
5
7,5
100

% import de la baixa de la
contraprestació
0
2,5% menys import mensual
5% menys import mensual
7,5 % menys import mensual
100 % menys import mensual

La imposició de penalitats requerirà sempre de l’audiència prèvia al contractista per un
termini no inferior a 10 dies.
També s’establirà un sistema de penalitzacions directa pel supòsit que el contractista no
compleixi la condició especial d’execució referent a l’ús del llenguatge sexista en la
documentació escrita o visual relacionada amb el contracte.
En el cas que no es compleixi aquesta condició, es requerirà a l’empresa que esmeni la
documentació escrita o visual. Un cop finalitzat el termini de l’audiència prèvia sense
presentar les esmenes, donarà lloc a revisió a la baixa de la contraprestació econòmica
mensual d’un 2,5%.
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Així mateix, també s’aplicaran penalitats respecte a l’incompliment de l’obligació d’informació
sobre les condicions de subrogació en contractes de treball, dins dels límits establerts en
l’article 192 de la LCSP. A tal efecte, es podrà optar per imposar una penalització d’un
màxim del 7,5% del pressupost del contracte o bé resoldre’l, prèvia audiència de l’empresa
afectada.

Si cal aplicar penalitats, el Departament de Justícia realitzarà una diligència on constarà el
concepte i import, i procedirà a realitzar el descompte corresponent en la factura mensual en
la qual s’apliqui la penalització.

Cada vegada que l’import de les sancions acumulades arribi a un múltiple del 5% del
pressupost del contracte, l’administració podrà optar per la resolució del mateix o acordar la
continuïtat de l’execució amb imposició de noves penalitats.

Les quanties de cadascuna d’elles no poden ser superiors al 10 per 100 del preu del
contracte, IVA exclòs, ni el total de les mateixes superar el 50 per 100 del preu del contracte)
13. Obligacions Contractuals essencials
L’empresa adjudicatària serà responsable, durant tot el període de vigència del contracte,
de:

1. Conèixer i aplicar, en tot cas, la legislació vigent a Catalunya, l’Estat i la Unió Europea en
matèria de justícia restaurativa en l’àmbit de la jurisdicció penal ordinària, de protecció i
atenció a les víctimes de delictes i de procediment penal aplicable.
2. Disposar de tots els recursos necessaris per atendre i gestionar tots els requeriments
derivats del servei i, particularment, en l’horari requerit de dilluns a divendres (no festius) de
8 a 22 h.
3. Traslladar a la DGEPCJJ, els informes que es concreten a la clàusula 6.3 del Plec de
Prescripcions Tècniques.

14. Modificació del contracte
El present contracte es podrà modificar, durant la seva vigència, a l’alça fins a un import
màxim d’un 20% del preu d’adjudicació del contracte, amb motiu d’entrada en vigor de
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normes legislatives d’obligat compliment o per requeriments dels òrgans judicials o de la
ciutadania que sobrepassin la capacitats i les necessitats del servei i que derivin en un
augment significatiu del servei.
15. Subcontractació
S’exclou qualsevol tipus de subcontractació directa de l’objecte del contracte, sense perjudici
de la possible subcontractació, sense límits, d’altres tipus de serveis auxiliars per part de
l’adjudicatari.

16. Subrogació del personal
Amb l’objectiu de contribuir a garantir el principi d’estabilitat en l’ocupació i d’oferir la
continuïtat necessària en la qualitat dels serveis que es presten, en el supòsit que es
produeixi un canvi de titularitat en la gestió del servei a contractar, aquest canvi no extingirà,
en cap cas, la relació laboral que es mantenia en el moment de la successió d’empreses.

Pel que fa a la subrogació un cop finalitzada la relació contractual amb l'entitat o empresa
adjudicatària inicial, s'ha de tenir en compte que l’adjudicatari estarà obligat a complir de
manera especial la normativa sobre successió d’entitat o empresa regulada a l’Estatut dels
Treballadors i subrogació de treballadors prevista al Conveni col·lectiu d’acció social amb
infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc (article 27)) aplicables en aquest supòsit.

La relació de personal a subrogar es detalla en annex al Plec de clàusules administratives
Particulars.

Pilar Heras i Trias
Signat digitalment
CPISR-1 C
per CPISR-1 C PILAR
PILAR HERAS HERAS TRIAS
Data: 2018.06.28
TRIAS
11:12:53 +02'00'

Directora General d’Execució Penal a la Comunitat i
De Justícia Juvenil

17 de 17

