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

Informe justificatiu de no-disposició de mitjans propis.

D’acord amb l’article 116.4 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.
Aquest contracte, amb un preu de licitació de 8.152.560,22 € (IVA inclòs), es
imprescindible per poder donar resposta a la demanda d’execució de les penes i
mesures imposades pels jutges de la jurisdicció penal i encomanades al Departament
de Justícia d’acord amb les competències que estableix l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya en aquesta matèria.
El Departament de Justícia, amb el model organitzatiu actual, no disposa de mitjans
propis suficients per tal de poder donar resposta integral al servei, atès el nombre, la
diversitat i l’especificitat de demandes que rep dels diferents òrgans judicials per a
l’execució de les mesures penals alternatives. Aquesta situació, es veu agreujada per
la dispersió territorial i la variabilitat i diversificació de les demandes.
En aquest sentit, atesa la dificultat de poder disposar de recursos propis suficients per
a la realització de la totalitat de les tasques i gestions que imposa l’execució de les
mesures penals alternatives, escau comptar amb el suport necessari mitjançant la
contractació d’entitats externes especialitzades en la intervenció en l’àmbit social, que
complementin adequadament l’acció de l’Administració en el desenvolupament dels
programes corresponents. Aquestes entitats aporten un valor afegit important; atenent
a l’àmplia i consolidada experiència en l’atenció a col·lectius vulnerables, a la
intervenció especialitzada amb persones en risc d’exclusió social, a la implantació en el
territori i al coneixement dels recursos comunitaris especialitzats de cada un d’ells.
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