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INFORME PER A LA TRAMITACIO D’URGÈNCIA DEL CONTRACTE DEL SERVEI D’ALIMENTACIÓ
PER A LES PERSONES INTERNES DELS CENTRES PENITENCIARIS BRIANS 1, OBERT DE
BARCELONA, OBERT DE GIRONA, OBERT DE TARRAGONA I EXPLOTACIÓ DE LA CAFETERIA I
DEL MENJADOR DE FUNCIONARIS DEL CENTRE PENITENCIARI BRIANS 1
Actualment el Servei d’alimentació per a les persones internes dels centres penitenciaris
es troba dividit en dos contractes, producte de dues licitacions diferents.
D’una banda el servei d’alimentació dels centres penitenciaris de Brians 1, Obert de
Barcelona, Obert de Girona i explotació de la cafeteria i del menjador de funcionaris del
centre penitenciari Brians 1 (exp. JU-2019-20049) es va formalitzar el 28 de novembre
de 2019 per al període comprès entre l’1 i el 31 de desembre de 2019. El contracte es
va prorrogar pel període màxim contemplat d’un any, des de l’1 de gener de 2020 fins
al 31 de desembre de 2020.
Per altra banda el servei d’alimentació del Centre Obert de Tarragona (exp. JU-2016974) es va formalitzar el 6 d’abril de 2017 i va finalitzar la seva vigència el 31 de
desembre de 2018. El contracte es va prorrogar des de l’1 de gener de 2019 fins el 31
de desembre del mateix any, i de nou des de l’1 de gener de 2020 fins l’1 d’agost del
mateix any, esgotant així el període màxim contemplat en el contracte.
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 COVID-19. 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 (apartat A d’aquesta Guia), 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.
Com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma no va ser possible la publicació
d’una nova licitació que pogués garantir la no interrupció del servei d’alimentació,
justificant-se així la pròrroga extraordinària prevista a l’article 29.4 LCSP i emparada en
l’esmentat art. 34.1 del RD citat anteriorment.
Actualment el servei d’alimentació dels centres penitenciaris de Brians 1, Obert de
Barcelona, Obert de Girona i explotació de la cafeteria i del menjador de funcionaris del
centre penitenciari Brians 1 es troba en pròrroga ordinària fins el 31 de desembre de
2020, a la qual li seguirà una pròrroga extraordinària, actualment en tramitació, des de
l’1 de gener de 2021 i que està previst que tingui continuïtat fins el 30 de setembre de
2021.
Per la seva banda el servei d’alimentació del Centre Obert de Tarragona es troba en
pròrroga extraordinària des del 2 d’agost de 2020 i fins el proper 31 de desembre de
2020, a la qual li seguirà una altra també d’extraordinària fins el 30 d’abril de 2021,
actualment en tramitació.
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Per tal d’unificar els serveis d’alimentació de tots els centres penitenciaris en una sola
licitació, i així també simplificar els tràmits i la seva gestió, es pretén iniciar un
procediment obert únic de licitació per als quatre centres penitenciaris esmentats i, per
tant, fer convergir en una única licitació els dos contractes actualment existents.
PROPOSTA DE TRAMITACIÓ D’URGÈNCIA
El servei d’alimentació de forma sana, saludable i de qualitat per als interns dels centres
penitenciaris és un servei bàsic per garantir el correcte funcionament dels serveis
essencials i estratègics de l’Àmbit de l‘Execució Penal. Així mateix aquest servei
contribueix a l’itinerari de formació, ocupació i inserció dels/de les interns/es dels centres
penitenciaris, facilitant el seu accés al sector HORECA (Hostaleria, Restauració i
Càtering), mitjançant la integració de les activitats derivades del servei d’alimentació, en
els processos formatius, ocupacionals i d’inserció.
La declaració de l’Estat d’Alarma i les mesures per a contenir la pandèmia expliquen la
no licitació en el termini previst abans de la finalització del contracte vigent, tal com s’ha
exposat prèviament.
Si bé la prestació del servei es troba coberta per dues pròrrogues excepcionals és
imprescindible garantir la continuïtat del servei un cop finalitzades aquestes, i fer-ho amb
la màxima urgència i celeritat possible, per tractar-se, en primer lloc, d’un servei bàsic, i
en segon lloc, per trobar-se ja en un període de pròrroga extraordinari que no permetria
garantir la continuïtat del servei.
Per tot l’exposat,
PROPOSO
Que s’iniciïn els tràmits per a la licitació mitjançant procediment obert, del Servei
d’alimentació per a les persones internes dels centres penitenciaris Brians 1, Obert de
Barcelona, Obert de Girona, Obert de Tarragona i explotació de la cafeteria i del
menjador de funcionaris del centre penitenciari Brians 1, i que aquesta tramitació es faci
per la via d’urgència prevista en l’article 119 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.
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