Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Secretaria de Mesures Penals,
Reinserció i Atenció a la Víctima
INFORME JUSTIFICATIU DEL SERVEI DE TRANSPORT DEL PERSONAL ADSCRIT ALS
CENTRES PENITENCIARIS BRIANS 1, BRIANS 2, JOVES I QUATRE CAMINS

1. Justificació de la necessitat de contractar
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, tal com es recull a diferents
acords i pactes subscrits amb les organitzacions sindicals.
Atès que el Departament de Justícia no disposa de suficients mitjans humans i materials per
assumir directament l’objecte d’aquest servei, cal dur a terme la contractació d’empreses
externes.

2. Antecedents
Per cobrir el servei de transport l’any 2017 es va iniciar la tramitació anticipada d’un expedient de
contractació, GEEC JU-2016-1239, amb una durada inicial prevista de 8 mesos i una pròrroga per
al mateix període. La tramitació de l'expedient es va endarrerir, pendent d'ultimar uns canvis en el
servei dels caps de setmana dels centres penitenciaris de Joves i Quatre Camins.
Posteriorment, un cop definit el servei dels caps de setmana i modificada la documentació, aquest
expedient es va haver d’anul·lar per obrir-ne un altre per tramitació ordinària no anticipada, GEEC
JU-2017-1, que preveia unes dates més ajustades al possible termini d’execució, amb una durada
prevista de 4 mesos, de l'1 de setembre al 31 de desembre de 2017 i una pròrroga per un període
màxim igual al del contracte. Amb aquest contracte i la seva pròrroga es preveia la cobertura del
servei fins al mes d'abril de 2018, inclòs.
L’adjudicació i formalització d’aquest expedient obert GEEC JU-2017-1 es va demorar per
diverses incidències: baixa anormal en un dels lots, diversos requeriments de documentació als
licitadors proposats com a adjudicataris i renúncia dels adjudicataris proposats per als lots 1 i 2.
Finalment, només es van formalitzar els contractes dels lots 3 (CP Puig de les Basses) i 4 (CP
Mas d’Enric) per un període de 13 dies al 2017 i una pròrroga per 13 dies al gener de 2018.
Així mateix, en el marc del procés de tancament del Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona i
dels acords subscrits amb el Comitè d’Empresa Territorial de Barcelona i amb les organitzacions
sindicals amb representació al Grup de treball penitenciari de la Mesa sectorial de negociació del
personal d’administració i tècnic (CSIF, CCOO i IAC-CATAC), el Departament de Justícia es va
comprometre a facilitar un sistema de transport al personal desplaçat d’aquest Centre a d’altres
de fora de la localitat de Barcelona, principalment Brians 1, Brians 2, Joves i Quatre Camins,
adaptat als horaris de prestació de serveis en els centres de destinació.
Aquest fet va representar un punt d’inflexió i va comportar la necessitat de redissenyar i
dimensionar adequadament el servei de transport de personal a aquests centres penitenciaris
(augmentar el nombre d’autocars, restablir horaris i trajectes suprimits, establir noves parades,
etc.).
Tal com es preveia als acords de tancament del Centre Penitenciari d’Homes, el mes d’abril de
2017 es va constituir una comissió de treball, amb la participació de les organitzacions sindicals
signants de l’acord, per determinar el tipus de transport que en cada cas s’ajustés a les
necessitats reals. Aquesta comissió va acordar fer un seguiment de l’ús del servei durant els
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mesos de juny a octubre de 2017 i, en base a les estadístiques d’ús del servei, determinar la seva
configuració.
Atès que en aquell moment encara no estaven totalment definides les necessitats del servei de
transport en els centres penitenciaris Brians 1, Brians 2, Joves i Quatre Camins, es va estimar
convenient dur a terme per a aquests centres una configuració de l’expedient diferent respecte als
que s’havien tramitat anteriorment, de tal manera que es pogués donar resposta a les necessitats
d’adaptació de trajectes i capacitat dels vehicles que requereixen els centres esmentats.
Per aquest motiu, per al 2018 es va decidir tramitar un expedient separat per als centres
penitenciaris Brians 1, Brians 2, Joves i Quatre Camins amb unes necessitats i especificitats
diferents de les dels centres penitenciaris Puig de les Basses i Mas d’Enric.
Així, per tal de cobrir el servei de transport del personal dels centres penitenciaris pel 2n semestre
de 2018 es van tramitar dos expedients, un pels centres penitenciaris Brians 1, Brians 2, Joves i
Quatre Camins (GEEC JU-2018-5) i un altre pels centres penitenciaris Puig de les Basses i Mas
d’Enric (GEEC JU-2017-1337), que van executar-se entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de
2018.
Com a mecanisme substitutori i transitori, i mentre no s’adjudicaven els nous contractes del servei
de transport per al 2018, es van abonar els títols de transport públic al personal dependent de la
Direcció General de Serveis Penitenciaris que ho sol·licitava. Paral·lelament, es van reforçar
temporalment la contractació de conductors propis dels centres penitenciaris per cobrir el trasllat
del personal des de l’estació de transport públic més propera als centres fins als mateixos.
Paral·lelament es va preparar la licitació del nou contracte que es va acabar formalitzar el 18 de
desembre de 2018 i que contempla 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-2018346) 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
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, 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.
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.
Per als propers 3 anys, de l’1 d’Octubre de 2021 al 30 de setembre de 2024, i amb previsió de dos
anys més de pròrroga, es proposa aquesta nova licitació de caràcter pluriennal que ara es tramita.

3. Durada del contracte, pluriennalitat i pròrrogues
El contracte que ara es proposa s’ha dissenyat en dos lots, els quals agrupen els diferents centres
penitenciaris atenent a criteris de territorialitat.


Lot 1: CP Brians 1 i Brians 2
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Lot 2: CP Joves i Quatre Camins

D’una durada de 36 mesos, des de l’1 d’octubre de 2021 o des de la data de la signatura del
contracte si aquesta és posterior, fins al 30 de setembre de 2024 o 36 mesos posteriors a la data
de signatura del contracte si aquesta és posterior a la prevista inicialment, i com a màxim fins el
31 de desembre de 2024.
S’ha optat per una durada superior a l’any perquè es tracta d’una despesa recurrent del
Departament en què la perspectiva d’un contracte pluriennal pot afavorir ofertes a la baixa per part
de les empreses. Així, en disposar d’un horitzó financer de negoci més ampli, les empreses poden
ajustar els seus marges de benefici i això es pot traduir en una millora de preus per a
l’Administració. Més encara en sectors com el del transport de viatgers, en què la inversió
requerida en la flota de vehicles és molt elevada.
D’altra banda, també cal tenir en compte que en contractes de certa complexitat, com el present,
la contractació per curts períodes de temps suposa un elevat cost administratiu que va en contra
del principis recollits a l’article 3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
que han d’inspirar l’actuació de les administracions públiques, com els d’economia i eficiència en
l’assignació i la utilització dels recursos públics. Per aquest motiu, i a fi de guanyar en eficiència
es proposa la licitació per un període de 3 anys prorrogables.
Així, l’article 29.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, (en
endavant, LCSP) estableix que “La durada dels contractes del sector públic s’haurà d’establir
tenint en compte la naturalesa de les prestacions, les característiques del seu finançament i la
necessitat de sotmetre periòdicament a concurrència la realització de les mateixes, sens perjudici
de les normes especials aplicables a determinats contractes”.
També els articles 101 i 117 de la LCSP fan esment al caràcter pluriennal que poden tenir les
despeses de les administracions públiques.

4. Determinació del preu del contracte
Els imports de l’expedient s’han calculat a partir dels preus unitaris de licitació de l’anterior
contracte per als diferents serveis previstos a l’expedient.
Atès que el període d’execució que es preveu és de 3 anys aquest imports s’han revisat a l’alça
un 5% en previsió dels increments de costos (augments salarials amb revisions de convenis
sectorials, increments del preu dels combustibles, entre d’altres). Cal tenir en compte també que
en l’anterior licitació les baixes licitatòries es van situar entre un 15% i un 25%, per tant unes
baixes considerables i que permeten partir, doncs, d’un marge prou ampli per garantir el benefici
empresarial.
Els preus unitaris previstos inclouen la totalitat dels costos (directes i indirectes), així com el
benefici industrial. El seu desglossament s’ha incorporat a la memòria econòmica d’acord amb els
paràmetres definits a l’Observatori de costos del transport de viatgers en autocar núm. 29, de
gener de 2019 (veure informe aquí).
Amb els preus unitaris previstos, s’ha calculat l’import de licitació pels 36 mesos d’execució del
contracte, segons el nombre de dies laborables i caps de setmana i festius intersetmanals, tal i
com es detalla a la memòria econòmica.
El pressupost total de licitació ascendeix a 1.032.740,94 € (IVA inclòs), dels quals 938.855,40 €
corresponen a l’import base i 93.885,54 € al 10% d’IVA, d’acord amb el detall següent:
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Lot

Preu (IVA
exclòs)

Àmbit

IVA (10%)

Preu (IVA
inclòs)

1

CP Brians 1 i Brians 2

426.848,10 €

42.684,81 €

469.532,91 €

2

CP Joves i Quatre Camins

512.007,30 €

51.200,73 €

563.208,03 €

TOTAL

938.855,40 €

93.885,54 €

1.032.740,94 €

5. Valor estimat del contracte (VEC)
El càlcul del valor estimat, d’un import total de 1.877.087,52 € (import sense IVA), inclou el
període d'execució del contracte des de l’1 d’octubre de 2021 al 30 de setembre de 2024 (36
mesos), més un 20%, en concepte de possible modificació per si es produís un increment del
nombre d’usuaris del servei o necessitat d’ampliar els serveis de transport durant el decurs del
contracte i els 24 mesos de pròrroga que es contemplen.
S’han contemplat els supòsits de modificació, amb un import màxim del 20% del preu inicial, que
es detallen a continuació:


A l’alça: per afegir nous trajectes amb motiu de l’augment del nombre d’usuaris d’algun/s
dels serveis, l’assumpció de noves competències i/o modificació de l’estructura
administrativa de les unitats objecte de la prestació (dels centres penitenciaris), la
modificació de l’estructura administrativa de les unitats objecte de la prestació (dels
centres penitenciaris) o quan raons legals, organitzatives o de funcionament degudament
justificades, produeixin canvis en la modalitat de prestació del servei i, en particular, en el
disseny dels itineraris de transport previstos inicialment.



A la baixa: per suprimir o substituir alguns dels trajectes amb motiu de la disminució de
nombre usuaris, la supressió de competències i/o modificació de l’estructura
administrativa de les unitats objecte de la prestació (dels centres penitenciaris) o quan
raons legals, organitzatives o de funcionament degudament justificades, produeixin canvis
en la modalitat de prestació del servei i, en particular, en el disseny dels itineraris de
transport previstos inicialment.

A continuació es presenta el resum del càlcul del VEC per lots.

Lot

Contracte
36 mesos

20%
modificació

Pròrroga 24
mesos

Total VEC

1

426.848,10 €

85.369,62 €

341.197,92 €

853.415,64 €

2

512.007,30 €

102.401,46 €

409.263,12 €

1.023.671,88 €

Total

938.855,40 €

187.771,08 €

750.461,04 €

1.877.087,52 €

6. Proposta d’utilització del procediment de contractació
Procediment obert, d’acord amb els articles 156 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic (LCSP). La forma de tramitació és l’ordinària d’acord amb l’article
116 de la LCSP.
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7. Criteris de solvència del contracte i classificació empresarial
Els criteris de solvència del contracte i la classificació estan referits al valor mitjà anual del
contracte, en tant la seva durada prevista supera l’any. No es pren com valor de referència
l’import total del VEC, atès que en ser un contracte pluriennal i amb modificació del 20%, aquest
import resultaria molt elevat i podria restringir la concurrència.
Així, com a solvència econòmica i financera es demana un volum de negoci anual mínim del 50%
del valor mitjà anual del contracte del/s lot/s pel/s qual/s es licita (valor mitjà anual del
contracte entès com el resultat de dividir el valor estimat del contracte entre els mesos
d’execució del contracte, 36, i multiplicar el quocient per 12), en el millor exercici dels tres
últims exercicis disponibles en funció de les dates de constitució o de l’inici d’activitats de
l’empresari i de presentació de les ofertes (IVA exclòs). Aquesta solvència ha de ser en relació a
la quantia sumada dels lots als quals es vulgui participar.
Pel que fa a la solvència tècnica, s’ha optat per demanar la que indica per defecte la LCSP, en el
seu article 90.2: Relació dels principals serveis executats d’igual o similar naturalesa que els que
constitueixen l’objecte del contracte durant els darrers tres anys, per un import equivalent o
superior al 50% (IVA exclòs) de l’anualitat mitjana del/s lot/s pel/s qual/s es liciti.
En concret, s’han establert els següents criteris de solvència:


Econòmica i financera:
o Si es licita al lot 1: 153.993,40 € (50% del VEC del lot 1 dividit entre 3 anys
d’execució)
o Si es licita al lot 2: 178.741,20 € (50% del VEC del lot 2 dividit entre els 3 anys
d’execució)
o Si es licita a tots dos lots: 332.734,60 € (50% del VEC dividit entre 3 anys
d’execució)

S’acreditarà mitjançant els comptes anuals dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari estigués
inscrit en aquell registre, i en cas contrari, per les dipositades en el registre oficial en què hagi
d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu
volum anual de negocis mitjançant els llibres i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.


Tècnica i professional: En virtut dels articles 86 i 90 de la LCSPc, la solvència tècnica
s’haurà d’acreditar mitjançant la següent documentació: Relació dels principals serveis
executats d’igual o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte
durant els darrers tres anys, per un import equivalent o superior al 50% (IVA exclòs) de
l’anualitat mitjana del/s lot/s pel/s qual/s es liciti. Aquesta relació ha d’indicar l’import, la
data i el destinatari, públic o privat dels mateixos. Aquests serveis s’acreditaran com
segueix:
-
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certificat expedit per aquest subjecte privat o bé mitjançant una declaració de
l’empresari que ha d’anar acompanyada dels documents de què disposi que
acreditin la realització de la prestació.
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8. Incorporació de consideracions ambientals, condicions especials d’execució del
contracte i obligacions contractuals essencials.
D’acord amb el que preveu l’article 28.2 de la LCSP, s’han incorporat consideracions ambientals
amb l’objectiu de reduir el nivell d’emissions contaminants atmosfèriques.
Atès que els trajectes dels serveis que es presten circulen per la ciutat de Barcelona, s’ha tingut
en compte el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire, horitzó 2020, del Govern de la
Generalitat i l’Acord Polític per a la millora de la qualitat de l’aire a la conurbació de Barcelona,
subscrit el 6 de març de 2017 per la Generalitat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), la
Diputació de Barcelona i els diferents ajuntaments afectats, com a marc d’actuació de les diferents
administracions implicades, per desenvolupar les accions i mesures per garantir la qualitat de
l’aire i protegir la salut de la ciutadania i el medi ambient.
En aquest sentit, l’Ajuntament de Barcelona ha implantat des de l’1 de desembre de 2017, les
restriccions de circulació dins la zona de baixes emissions (ZBE) en dies d’episodi de
contaminació per NO2, per als vehicles privats (turismes i furgonetes Euro 1) que no disposin del
distintiu ambiental de la DGT. Aquestes mesures s’ha anat ampliant fins a fer-se permanent en
l’actualitat.
Cal precisar que en el cas dels autocars i autobusos, de manera temporal, queden exempts
d’aquestes restriccions.
Ateses les esmentades polítiques públiques de millora de qualitat de l’aire, es considera adient
utilitzar la classificació ambiental dels vehicles de la DGT, que té com a objectiu discriminar
positivament els vehicles més respectuosos amb el medi ambient i ser un instrument eficaç en les
polítiques públiques, com a obligació contractual essencial.
Així, tots els vehicles que es proposin per prestar el servei han de disposar del distintiu ambiental,
que classifica i gradua el parc de vehicles més eficient en 4 etiquetes, de més a menys eficient:
Zero emissions (color blau), Eco (color verd i blau), C (color verd) i B (color groc).
S’exigeix, doncs, com a mínim que els autocars amb els que es presti el servei estiguin
classificats dins una de les quatre categories dels distintius ambientals de la DGT, i de manera
complementària s’incorpora també com a criteri qualitatiu de valoració, donant punts als vehicles
de les 3 categories menys contaminants (Zero emissions, ECO i C), com s’exposa a l’apartat
següent.
Així mateix, també es contemplen condicions especials d’execució respecte del personal de
l’empresa contractista. En aquest àmbit correspon exclusivament a l’empresa contractista la
selecció del personal adscrit a l’execució del contracte. En relació amb els treballadors destinats a
l’execució d’aquest contracte, l’empresa contractista assumeix l’obligació d’exercir de manera real,
efectiva i continua, el poder de direcció inherent a tot empresari. En particular, assumirà la
negociació i el pagament dels salaris, la concessió de permisos, llicències i vacances, les
substitucions dels treballadors en els casos de baixa o absència, les obligacions legals en matèria
de Seguretat Social, inclòs l’abonament de cotitzacions i el pagament de prestacions, quan
procedeixi, les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals, l’exercici de la
potestat disciplinaria, així com quants drets i obligacions es deriven de la relació contractual entre
empleat i ocupador. Finalment, l’empresa contractista vetllarà especialment perquè els
treballadors adscrits a l’execució del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se
en les seves funcions respecte de l’activitat delimitada en els plecs com a objecte del contracte.
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9. Criteris d’adjudicació
L’adjudicació es realitzarà, tal i com preveu l’article 145 de la LCSP, utilitzant una pluralitat de
criteris sobre la base de la millor relació qualitat-preu. A més del preu del servei, s’han incorporat
altres aspectes com l’oferta per a serveis alternatius no previstos inicialment i criteris qualitatius
com són l’antiguitat dels vehicles i les seves característiques mediambientals.
S’incorpora com a criteri d’adjudicació l’oferta per a serveis alternatius no previstos inicialment per
tal de disposar, tal i com estableixen els articles 203 i següents de la LCSP, de preus unitaris per
una possible modificació del contracte.
Quant als criteris qualitatius, s’opta per valorar l’antiguitat dels vehicles i el seu impacte ambiental
en tant que ambdós aspectes són rellevants per garantir la prestació del servei amb una millor
relació qualitat-preu: vehicles més moderns, més segurs, amb millors prestacions i menys
contaminants.
Pel que fa a l’antiguitat, s’exigeix que el servei es presti amb vehicles que tinguin menys de 10
anys i s’incorpora l’antiguitat inferior com un criteri de valoració que dona més punts als vehicles
més moderns. S’ha triat aquest criteri d’adjudicació perquè la modernitat dels vehicles es
considera un element que garanteix unes millors característiques de seguretat i confort per a la
prestació del servei.
S’incorpora també la classificació segons l’impacte ambiental, com a criteri de valoració per tal de
potenciar l’ús de vehicles més eficients, així com contribuir a la reducció de les emissions
contaminants i a la millora de la qualitat de l’aire.
En concret, s’estableixen els criteris de valoració automàtica següents:
1) Oferta econòmica del servei: calculada segons preus unitaris dels trajectes previstos.
(Fins a 65 punts)
2) Oferta per a serveis alternatius: preus per a trajectes no previstos inicialment, però que es
podrien incorporar amb una eventual modificació, com a complement o en substitució dels
previstos. (Fins a 5 punts)
3) Antiguitat dels vehicles: es valora aquest element vinculat a la qualitat i seguretat del
servei i s’atorga una major puntuació als vehicles més moderns, segons el barem
següent. (Fins a 15 punts)
o

Vehicles amb antiguitat inferior als 2 anys: 15 punts.

o

Vehicles amb antiguitat igual o superior als 2 anys i inferior als 4 anys: 12 punts.

o

Vehicles amb antiguitat igual o superior als 4 anys i inferior als 6 anys: 9 punts.

o

Vehicles amb antiguitat igual o superior als 6 anys i inferior als 8 anys: 6 punts.

o

Vehicles amb antiguitat igual o superior als 8 anys i inferior als 10 anys: 3 punts.

4) Classificació ambiental dels vehicles (categories M2 i M3: vehicles de més de 8 places)
amb l’objectiu de reduir les emissions contaminants atmosfèriques segons l’impacte
ambiental dels vehicles que es proposen per realitzar el servei, s’atorguen més punts als
vehicles més eficients i menys contaminants (Fins a 15 punts):
o

Zero emissions: 15 punts.

o

ECO: 10 punts.
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o

C: 5 punts.

S’ha triat la fórmula lineal ponderada de valoració i puntuació per als criteris 1 i 2 (oferta
econòmica i oferta per a serveis alternatius); perquè aquesta fórmula, a diferència de la clàssica,
ajusta proporcionalment les puntuacions assignades amb la proporció entre l’import de les ofertes
i el pressupost de licitació, tenint en compte que el valor de ponderació és 1,65 per al criteri 1 i
1,05 per al criteri 2.
A continuació es presenta el detall de la fórmula lineal ponderada:
𝐎𝐯−𝐎𝐦

𝑃𝑣=[𝟏 − (

𝐈𝐋

𝟏

) 𝒙 (𝐕𝐏) ] 𝒙 𝑷

Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
P = Punts criteri econòmic
Ov = Oferta a valorar
Om = Oferta més econòmica
IL = Import de licitació
VP = Valor de ponderació

Quant als criteris qualitatius 3 i 4, s’atorga una puntuació segons un barem definit per intervals,
que dona més punts als vehicles més moderns i menys contaminants.

10. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals
Tal i com preveu l’article 149.2b) de la LCSP, es considera que en tant s’utilitzen una pluralitat de
criteris d’adjudicació, la fórmula per a determinar l’existència de baixes presumptament anormals
ha de tenir en compte tots els criteris d’adjudicació per tal valorar l’oferta en el seu conjunt.
En aquest sentit s’ha previst uns criteris que diferencien si es valora una única oferta o si bé s’han
presentat dues o més ofertes. En el cas que es valori només una oferta, el criteri que es té en
compte és la baixa de l’oferta econòmica respecte el preu de licitació. En canvi, si es valoren dues
o més ofertes es consideren dues circumstàncies, la primera; la baixa de la oferta econòmica no
respecte el preu de licitació, sinó sobre la mitjana de les ofertes presentades, perquè aquest
darrer valor és més representatiu de les ofertes del mercat, i la segona, que té en compte la resta
de criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica que no són oferta econòmica.
Així, en el cas que només es valori una oferta es tindrà en compte només que la baixa de l’oferta
econòmica respecte al preu de licitació sigui superior al 25%.
Però si hi ha dues o més ofertes, es consideraran com a presumptament anormals, aquelles en
què concorrin, a la vegada, les circumstàncies següents:
a)
Que la baixa de l’oferta econòmica respecte a la mitjana de les ofertes presentades sigui
superior al 15%.
b)
Que la puntuació obtinguda en els criteris d’adjudicació quantificables de forma
automàtica que no són oferta econòmica sigui superior o inferior en 10 unitats a la mitjana
aritmètica de totes les ofertes presentades.

11. Penalitats
11.1. Les penalitats a aplicar per l’incompliment de la clàusula ètica seran les següents:
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- En cas d’incompliment dels apartats a), c), d), e), f), g), h), j) i k) de l’apartat 2.1 s’estableix una
penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclòs, que es
podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat dels fets. La gravetat
dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o
l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment. En tot cas, la quantia de cada una de les
penalitats no podrà excedir del 10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà
superar en cap cas el 50% del preu del contracte.
- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra b) de l’apartat 2.1 l’òrgan de contractació
donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de
competència.
- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra i) de l’apartat 2.1 l’òrgan de contractació ho
posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat de
Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin
establir.
- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en
coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que siguin
competents per raó de la matèria.

11.2. Altres penalitats per incompliment de les condicions especials d’execució:
De conformitat amb l’article 192.1 de la LCSP, els plecs podran preveure penalitats en cas de
compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment de les condicions
d’execució fixades en el contracte. Aquestes penalitats hauran de ser proporcionals a la gravetat
de l’incompliment i la quantia de cadascuna d’elles no podrà superar el 10% del preu del
contracte, IVA exclòs, ni el total de les mateixes superar el 50% del preu del contracte .
Penalitats per incompliment d’obligacions del compliment del conveni col·lectiu sectorial i
territorial que li sigui d’aplicació
INCOMPLIMENTS
PENALITATS
Incompliment
d’obligacions
del
compliment del conveni col·lectiu sectorial i
territorial que li sigui d’aplicació.

2 € per cada 1.000 € del preu del contracte, per
cada dia en què resti provat que s’hagi produït la
infracció.
La garantia definitiva respondrà de les penalitats
que s’imposin per aquest motiu.

Penalitats per incompliment de les condicions de la subcontractació.
INCOMPLIMENTS

PENALITAT

Incompliment per part del contractista
principal de les condicions que estableix
l’apartat 2 de l’article 215 de la LCSP per
procedir a la subcontractació.
.

2 € per cada 1.000 € del preu del contracte, per
cada dia en què resti provat que s’hagi produït la
infracció, fins a un màxim del 50 per 100 de l’import
del subcontracte.
La garantia definitiva respondrà de les penalitats
que s’imposin per aquest motiu.

Penalitats per incompliment d’altres obligacions contractuals
El contractista es fa responsable de què el servei objecte d’aquest contracte es realitzi dins del
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termini previst, els llocs acordats i els horaris fixats per l’Administració, així com també que es
compleixi tot allò establert en l’esmentat plec.
Els incompliments en què pot incórrer l’adjudicatari durant l’execució del contracte es classifiquen
en incompliments lleus, greus i molt greus.
Es considera incompliment lleu:
-

Els retards no justificats que no superin en 15 minuts els horaris de recollida de passatgers
fixats per l’Administració.
L’assignació a la prestació del servei d’un vehicle que no compleixi les condicions de netedat i
higiene regulades a l’apartat núm. 3 del PPT.
La no aportació de les estadístiques mensuals de l’ús del servei al Servei de Coordinació i
Control Econòmic, durant el mes següent al que es realitzi el servei de transport.

-

La manca de comunicació, de forma prèvia, per motius no justificats, de la substitució d’un
vehicle o del personal conductor a la Gerència del centre penitenciari corresponent.

-

La no aportació, durant el mes següent al que es presti el servei, dels NIP (número
d’identificació personal) de les persones de cadascun dels centres penitenciaris que han
utilitzat cadascun dels serveis, amb el detall de quin servei ha fet servir cada persona. Cal
utilitzar el model corresponent.

Es considera incompliment greu:
-

Els retards no justificats superiors a 15 minuts i fins a 30 minuts sobre els horaris de recollida
de passatgers fixats per l’Administració.
L’assignació a la prestació del servei d’un vehicle que incompleixi les condicions tècniques
regulades a l’apartat núm. 3 del PPT (antiguitat i distintiu ambiental).

-

L’acumulació de tres incompliments lleus durant l’execució del contracte es considera una
incompliment greu.

-

La no aportació de les estadístiques mensuals de l’ús del servei al Servei de Coordinació i
Control Econòmic, passat 2 mesos des de la prestació del servei.

-

La no aportació, quan hagin passat 2 mesos des de la prestació del servei, dels NIP (número
d’identificació personal) de les persones de cadascun dels centres penitenciaris que han
utilitzat cadascun dels serveis, amb el detall de quin servei ha fet servir cada persona. Cal
utilitzar el model corresponent facilitat per la DGSP.

Es considera incompliment molt greu:
-

Els retards no justificats superiors a 30 minuts.

-

La no presentació del prestador del servei en el punt d’origen del servei o en algun dels punts
de recollida del personal del centre (parades) fixats per l’Administració, per motius no
justificats.
L’acumulació de dos incompliments greus durant l’execució del contracte es considera un
incompliment molt greu.

-

La no aportació de les estadístiques mensuals de l’ús del servei al Servei de Coordinació i
Control Econòmic, passat 3 mesos des de la prestació del servei.

-

La no aportació, quan hagin passat 3 mesos des de la prestació del servei, dels NIP (número
d’identificació personal) de les persones de cadascun dels centres penitenciaris que han
utilitzat cadascun dels serveis, amb el detall de quin servei ha fet servir cada persona. Cal
utilitzar el model corresponent.
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-

Els incompliments en les condicions especials d’execució respecte del personal de l’empresa
contractista.

11.3. Règim i quantia de les penalitzacions
El Departament de Justícia pot aplicar penalitzacions per la comissió de les conductes tipificades
com a incompliments, graduades d’acord amb el grau de perjudici, perillositat i/o reiteració
exposats en l’apartat anterior.
D’acord amb l’apartat 2 de l’article 194 de la LCSP, les penalitzacions s’imposaran, en tot cas, per
l’òrgan competent, a proposta del responsable del contracte, que detallarà en la corresponent
proposta l’incompliment del contractista i la seva qualificació.
Quan l’Administració decideixi aplicar qualsevol de les penalitzacions assignades a cadascun dels
incompliments que es detallen a continuació, comunicarà per escrit a l’empresa adjudicatària el
motiu de la mateixa, el percentatge que representa la penalització i l’import absolut de la mateixa.
La imposició de penalitats requerirà sempre de l’audiència prèvia al contractista per un termini no
inferior a 10 dies.
Pel que fa al procediment a seguir per a l’aplicació de penalitats, serà el previst a la clàusula 26
d’aquest plec.
Les penalitzacions associades a la comissió de cada tipus d’incompliment, són les següents:
-

La comissió d’un incompliment lleu suposa una penalització d’un 5% de l’import de la
facturació del mes en què s’ha comès la infracció.

-

La comissió d’un incompliment greu suposa una penalització d’un 10% de l’import de la
facturació del mes en què s’ha comès la infracció.

-

La comissió d’un incompliment molt greu suposa una penalització d’un 20% de l’import de la
facturació del mes en què s’ha comès la infracció.

L’aplicació de les penalitats per part de l’administració es podrà concretar amb deduccions de les
quantitats que hagi d’abonar-se al contractista en concepte de pagament total o parcial o
deduccions sobre la garantia constituïda, sens perjudici de l’exigència al contractista
d’indemnització per danys i perjudicis causats a l’administració quan l’aplicació de la penalitat no
fos suficient per donar cobertura als danys causats.
Cada vegada que l’import de les sancions acumulades arribi a un múltiple del 5% del preu del
contracte, l’administració podrà optar per la resolució del mateix o acordar la continuïtat de
l’execució amb imposició de noves penalitats.
Igualment, l’administració pot optar per instar la resolució del contracte en el cas que s’acumulin
més de dues sancions molt greus dins del termini d’un any.
Amb independència de l’aplicació d’aquestes penalitzacions, el Departament de Justícia podrà
reclamar a l’adjudicatari l’import dels danys i perjudicis causats, fent-se efectiu el seu import a
càrrec de la garantia dipositada, en cas de què així ho decideixi o bé a través de qualsevol altre
mitjà que consideri convenient.
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12. Subcontractació
Es preveu la possibilitat que es pugui concertar amb tercers la realització parcial de la prestació
del servei, sempre i quan es compleixin els requisits previstos a l’article 215 de la LCSP, per tal de
poder donar cobertura a una eventual necessitat de l’adjudicatari de realitzar la prestació del
servei mitjançant tercers.
D'acord amb la previsió de l'article 215.2.e) LCSP, l'empresa contractista haurà de realitzar
directament, sense possibilitat de subcontractar-les, les següents activitats que es consideren
d'especial rellevància o característiques critiques:
-

La persona responsable per part de l’empresa de la bona marxa de l’execució del
contracte (contemplada al punt 2 del PPT)

-

La persona que estarà operativa durant tots els trajectes per resoldre qualsevol
incidència que es pugui produir durant la prestació del servei (contemplada al punt 2 del
PPT)

-

Les tasques de direcció i coordinació del servei, així com les d’enllaç i seguiment amb
l’administració.

13. Altres qüestions
En aquest expedient no es preveu subrogació de personal.

La sub-directora general de Recursos Humans i Econòmics
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