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Departament de Justícia
Direcció General d’Execució Penal
a la Comunitat i de Justícia Juvenil

INFORME JUSTIFICATIU DE LA TRAMITACIÓ D’UN PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT PER SUPÒSIT D’IMPERIOSA URGÈNCIA PER LICITAR EL CONTRACTE
PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DEL SERVEI DE SUPORT PELS PROGRAMES
D’EXECUCIÓ DE MESURES PENALS ALTERNATIVES

D’acord amb allò que disposa l’article 168 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006, la
Generalitat té la competència executiva de la legislació estatal en matèria penitenciària, la
qual inclou, en el seu apartat e) l’execució de les mesures penals alternatives, tal com
estipula la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, en la redacció donada
per la Llei orgànica 5/2010, de 22 de juny.
El Departament de Justícia exerceix la competència esmentada (que comporta implementar
i supervisar les mesures penals alternatives) mitjançant l’Àrea de Mesures Penals
Alternatives de la Subdirecció General de Reparació i Execució Penal a la Comunitat, de la
Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil, tal i com estableix el
Decret 278/2016, de 2 d’agost, de reestructuració del Departament de Justícia.
La gestió i el seguiment dels programes de mesures penals alternatives en els darrers anys,
s’ha dut a terme a través dels contractes de gestió indirecta de serveis públics i en concret
pel que fa a l’any 2018 mitjançant l’expedient GEEC JU-2016-683 amb un import total de
2.051.179,80 € (sense IVA) i l’expedient GEEC JU-2014-454 amb un import total de
4.115.304,00 € (també sense IVA).
Durant l’últim trimestre del 2017, l’òrgan central de contractació del Departament, juntament
amb l’Assessoria Jurídica i la Intervenció Delegada van comunicar que caldria requalificar
tots els contractes de gestió de serveis públics a contractes de serveis per tal d’adequar-los
a la nova normativa europea i als darrers informes i doctrina al respecte tenint en compte
que els contractes de la DGEPCJJ no comporten transferència del risc operacional al
proveïdor.
Pel que fa a la nostra Direcció General aquesta mesura afectava a un total de 9 expedients
de contractació per procediment obert amb criteris de valoració subjectius composats per 11
lots i per un valor final que ascendeix a quasi 10 M d’euros, amb un abast de les actuacions
complex i molt ampli: rescissió dels actuals expedients, incoació al GEEC dels nous,
elaboració de tota la documentació tècnica, administrativa i econòmica, adaptació a la nova
normativa de contractació, etc.
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Finalment, en data 13 de febrer de 2018, seguint la instrucció del Secretari General 2/2016,
de 12 de juliol, de la Secretaria General del Departament de Justícia, sobre la contractació
d’obres, serveis, de subministraments i de gestió de serveis públics, el Servei de Mesures
Penals Alternatives va trametre la primera versió de la documentació referent a la tramitació
d’un nou expedient de contractació per a la licitació per al 2019 dels diferents programes de
Mesures Penals Alternatives, mitjançant procediment obert regulat als articles 156 a 158 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (expedient GEEC 2018114)
Atesa la complexitat de la documentació, aquest expedient ha sofert infinitat de canvis,
consultes tant internes dins de la Direcció General com externes a les empreses que
actualment fan la prestació, així com modificacions, que han anat demorant l’elaboració de
la documentació definitiva.
Donat que per l’import de la licitació es tracta d’un expedient de tramitació harmonitzada, i
atès el còmput de terminis que es deriven de la publicació de la licitació als diaris oficials és
molt dilatada en el temps, fa difícil poder formalitzar el corresponent contracte amb una
tramitació ordinària per tal que l’inici de l’execució sigui l’1 de gener de 2019.
Per aquest motiu, en data 27 de juny de 2018 es va proposar la tramitació urgent per a la
contractació del servei de suport pels programes d’execució de mesures penals alternatives
mitjançant procediment obert (expedient de contractació JU 2018-114) d’acord amb el que
disposa l’article 119 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
que finalment es va poder dur a terme, però, tot i el tràmit d’urgència, esdevé impossible
adjudicar-lo abans del 31 de desembre de 2018.
Aquest nou contracte permet l’execució anual de més de 8.370 penes i mesures penal
alternatives. A més a més obliga a les entitats adjudicatàries la contractació d’un total de
186 persones, de les quals 16 exerceixen funcions de coordinació dels equips territorials,
129 són delegats d’execució de mesures que fan el control i seguiment dels penats; 13 se
n’encarreguen de la gestió dels recursos comunitaris imprescindibles per a l’execució del
programa, i 28 presten suport administratiu al conjunt del programa. A data d’avui, s’estan
executant simultàniament 8.420 sentencies, les quals deixarien d’executar-se de manera
automàtica si el servei no es pogués dur a terme. La interrupció de la prestació del servei
tindria també com a conseqüència l’increment immediat i progressiu de la llista d’espera,
que a data d’avui és de 5.762 sentències.
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Aquest fet, comportaria un incompliment molt greu en l’exercici d’un àmbit competencial
cabdal, directament per a la reinserció social de les persones que han comès delictes, i
indirectament, crearia un desajust gravíssim en la cohesió social i la protecció de les
víctimes arreu del país.
A més, es generaria un greu conflicte institucional amb els òrgans judicials, en un àmbit de
treball en el que Catalunya és capdavantera a nivell estatal i presenta uns resultats d’èxit, en
termes de reincidència, d’entre els més destacables del nostre entorn europeu: 10,4% als 5
anys de la finalització de la mesura, segons la darrera recerca elaborada pel Centre
d’Estudis
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(http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2016/04/07/11/24/1b3b44ca-ae6a-411b-a974fbb3592c36ab.pdf)
Per aquests motius detallats anteriorment, i ateses les característiques especials de l’objecte
del contracte i dels serveis a contractar, entenem que cal tramitar-ho mitjançant el
procediment negociat sense publicitat, previst a l’article 166 i 168.b) 1r de la Llei 9/2017, de
8 de novembre de Contractes de Sector Públic.
En aquest sentit, i atès que el compliment de l’interès públic prevalent amb la prestació del
servei, no es pot satisfer per altres procediments d’urgència que també preveu la normativa,
cal limitar la durada del contracte i que no es perllongui més enllà del temps estrictament
necessari.
Per tot això,
PROPOSO:
La tramitació d’un procediment negociat sense publicitat per imperiosa urgència, d’acord
amb el que disposa l’article 166 i 168.b).1er de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic per la contractació del Servei de suport pels programes
d’execució de mesures penals alternatives.
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