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Comunicat sobre la modificació del servei de transport de personal als centres 
penitenciaris Brians 1 i Brians 2 i Joves i Quatre Camins a partir del 23 de novembre 
de 2017 

 
 
Per a prestar el servei de transport de personal als centres penitenciaris Brians 1 i Brians 2 i 
als centres penitenciaris de Joves i Quatre Camins, el Departament de Justícia està 
tramitant el contracte JU-2017-1, servei de transport del personal adscrit als centres 
penitenciaris Brians 1 i Brians 2, Joves i Quatre Camins, Puig de les Basses i Mas d’Enric. 

 

Les circumstàncies excepcionals en què ens trobem immersos des de fa uns mesos, com 
és la intervenció de les finances de la Generalitat de Catalunya i l’aplicació de les mesures 
autoritzades pel Senat en desplegament de l’article 155 de la Constitució Espanyola, han 
ocasionat un demora en la tramitació dels expedients de contractació. 

 
Així, el contracte JU-2017-1, servei de transport del personal adscrit als centres 
penitenciaris Brians 1 i Brians 2, Joves i Quatre Camins, Puig de les Basses i Mas d’Enric 
es preveu que s’adjudiqui i es signin els contractes durant la segona quinzena de 
desembre de 2017 i que aquest contracte es pugui prorrogar durant la primera quinzena 
de gener de 2018. 

 

Per a prestar el servei de transport de personal als centres penitenciaris Brians 1 i Brians 2 i 
als centres penitenciaris de Joves i Quatre Camins fins a l’adjudicació del contracte JU-
2017-1, el Departament de Justícia va tramitar i adjudicar contractes que tenen les següents 
dates de finalització: 

 

Centres penitenciaris Data de fi 

Brians 1 i Brians 2 11/12/2017 

Joves i Quatre Camins 22/11/2017 

 

Si no ens haguéssim trobat amb la situació excepcional actual, amb els contractes vigents 
s’hagués pogut prestar el servei fins a l’adjudicació del contracte JU-2017-1, però degut a 
que s’ha endarrerit l’adjudicació, hem de prendre mesures alternatives per garantir la 
prestació dels serveis a tots els CP afectats. 

 
Amb l’objectiu d’allargar la prestació del servei de transport als centres penitenciaris 
Joves, Quatre Camins, Brians 1 i Brians 2 fins al 18 de desembre de 2017 i fins al 15 de 
desembre de 2017, respectivament, com a mesura excepcional i temporal, és 
necessària una reducció del nombre de serveis o trajectes als centres penitenciaris Brians 
1 i Brians 2, i Joves i Quatre Camins. 
 
En conseqüència, a partir del dijous 23 de novembre de 2017 la configuració del 
servei de transport serà la següent: 
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Brians 1 i Brians 2 
 
Laborables. Prestació dels 3 serveis amb un nombre d’usuaris més alt, 1 des de 
Barcelona als centres penitenciaris (06:15) i 2 des dels centres penitenciaris a Barcelona 
(15:20 i 22:10). 
 
 
Joves i Quatre Camins 
 
Laborables. Prestació dels 3 serveis amb un nombre d’usuaris més alt, 1 des de 
Barcelona als centres penitenciaris (06:25) i 2 des dels centres penitenciaris a Barcelona 
(15:10 i 22:05). 
 
Per a facilitar el transport del personal als centres penitenciaris i compensar aquesta 
mesura, el Departament de Justícia farà les gestions escaients per a abonar títols de 
transport integrat a les persones usuàries del servei de transport de personal que, d’acord 
amb la normativa i disposicions vigents, tinguin dret a utilitzar-lo i ho sol·licitin. 
 
Així mateix, reorganitzarà i reforçarà el servei de conductors dels centres penitenciaris 
Brians 1 i Brians 2 i Joves i Quatre Camins per a garantir el transport de personal des de 
Martorell i des de Granollers als centres penitenciaris i viceversa. 
 

Barcelona, 20 de novembre de 2017 


