Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA I L’ENTITAT PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU
PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN APARELL D’AIRE CONDICIONAT AL CENTRE
PENITENCIARI BRIANS 1 (UHPP)

REUNITS
D'una part, el Sr. Xavier Farriols Solà, director de serveis, el qual actua en representació
del Departament de Justícia en virtut de la Resolució JUS/27/2013, de 15 de gener, de
delegació de competències del conseller de Justícia en diferents òrgans del Departament.
I, de l'altra, el Sr. Enric Mangas Monge, representat legal de l’entitat Parc Sanitari Sant
Joan de Déu, amb NIF R-5800646-A, i amb domicili al carrer doctor Antoni Pujadas, 42,
08830 de Sant Boi de Llobregat, en virtut de les facultats atribuïdes mitjançant
l'escriptura atorgada en data 15 de juny de 2010, número de protocol 1.124, davant del
notari Sr. José Marqueño de Llano.
Ambdues en l'exercici de les funcions que els hi estan legalment atribuïdes, reconeixentse recíprocament la capacitat legal necessària i obligant-se en els termes d'aquest
document.
EXPOSEN
Primer.- Que l’article 3.4 de la Llei orgànica 1/1979, de 26 de setembre, general
penitenciària, disposa que l’Administració penitenciària té l’obligació de vetllar per la
vida, la integritat i la salut dels interns en establiments penitenciaris, la qual cosa fa que
l’atenció sanitària sigui una de les activitats bàsiques dins de la institució penitenciària.
Segon.- Que tal com estableix l’article 207 del Reglament penitenciari, aprovat pel Reial
decret 190/1996, de 9 de febrer, l’assistència sanitària als interns dels centres
penitenciaris ha de tenir caràcter integral i ha d’estar orientada tant a la prevenció, com
a la curació i a la rehabilitació. Amb aquesta finalitat, l’Administració penitenciària i les
administracions sanitàries formalitzen els corresponents convenis de col·laboració en
matèria de salut pública i assistència sanitària, en els quals s’han de definir els criteris
generals de coordinació, protocols, plans i procediments així com el finançament a càrrec
de l’Administració penitenciària de l’assistència, mitjançant el pagament de la part
proporcional, segons la població reclusa, dels crèdits fixats per a aquestes atencions.
Tercer.- L’article 208 del Reglament penitenciari, determina que l’Administració
penitenciària ha de garantir a tots els interns sense excepció una atenció medicosanitària
equivalent a la dispensada al conjunt de la població, així com l’accés a la prestació
farmacèutica i a les prestacions complementàries bàsiques que es derivin d’aquesta
atenció, i afegeix que les prestacions sanitàries s’han de garantir amb mitjans propis o
concertats per l’Administració penitenciària competent i les administracions sanitàries
corresponents.
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Quart.- Que l’entitat Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Serveis de Salut Mental, té subscrit
un contracte de prestació de serveis d’atenció psiquiàtrica i salut mental amb el
Departament de Sanitat i Seguretat Social des de l’any 1990, arran del conveni pel qual
la Diputació de Barcelona delega funcions a favor de la Generalitat de Catalunya als
efectes de l’atorgament i la gestió econòmica dels concerts en matèria d’assistència
psiquiàtrica i de salut mental en l’àmbit de la província de Barcelona.
Cinquè.- Que l’entitat Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Serveis de Salut Mental, té
subscrit un conveni amb el Departament de Justícia i amb el Departament de Sanitat i
Seguretat Social des de l’any 2001, que té per objectiu per part de l’entitat, assegurar la
prestació d’atenció en salut mental en el marc dels establiments penitenciaris de
Catalunya, sota una concepció integrada i integral del sistema sanitari, d’utilització
pública de Catalunya.
Sisè.- Que Parc Sanitari Sant Joan de Déu està prestant els seus serveis a l’Hospital
Psiquiàtric Penitenciari de Catalunya (HPPC), ubicat al centre penitenciari Brians 1, i els
interns que hi resideixen són considerats com a pacients d’hospital.
Setè.- Que és voluntat de les parts que l’Hospital Psiquiàtric Penitenciari de Catalunya
reuneixi les millors condicions de confort i que no hi hagi cap risc per la seguretat i salut
tant dels pacients com dels treballadors, de tal manera que ambdues parts pretenen
col·laborar en l’adquisició, instal·lació i manteniment d’un aparell d’aire condicionat al
Centre Penitenciari Brians 1 (UHPP).
I, per l'exposat, les parts subscriuen el present Conveni de col·laboració obligant-se en
els termes que estableixen els següents
PACTES
Primer. Objecte
L'objecte del Conveni és establir el marc de la col·laboració entre el Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya i l’entitat Parc Sanitari Sant Joan de Déu per a
l’adquisició, la instal·lació i el manteniment d’un aparell d’aire condicionat al centre
penitenciari Brians 1 (UHPP).
Segon. Compromisos de l’entitat Parc Sanitari Sant Joan de Déu
2.1. L’entitat Parc Sanitari Sant Joan de Déu seleccionarà l’empresa encarregada de dur a
terme el subministrament, instal·lació i manteniment de l’aparell d’aire condicionat
mitjançant l’aplicació dels tràmits del procediment negociat establert a la normativa de
contractació del sector públic, d’acord amb allò que prescriu l’article 173.f del Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la llei de
contractes del sector públic.
2.2. L’entitat Parc Sanitari Sant Joan de Déu col·laborarà avançant el cost de l’adquisició,
instal·lació i manteniment de l’aparell d’aire condicionat al Centre Penitenciari Brians 1,
destinant una quantitat màxima de 52.000,00€ (IVA inclòs), de la qual n’assumirà una
aportació econòmica màxima d’un 8% del cost de la inversió inicial (4.160,00€).
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2.3. El termini màxim per a la instal·lació de l’aparell d’aire condicionat serà de sis mesos
des de la signatura del present conveni, sense que en cap cas pugui ser posterior al dia
31 de desembre de 2013.
2.4. L’entitat es farà càrrec del manteniment, durant els 3 primers anys de garantia. Un
tècnic qualificat realitzarà (de forma conjunta amb l’instal·lador de les màquines i l'equip
de manteniment habitual de la UHPP) dues revisions anuals (coincidint amb el canvi de
règim de funcionament de la instal·lació).
Tercer. Compromisos de la Generalitat de Catalunya
3.1. La quantitat a la que es compromet el Departament de Justícia a aportar a l’entitat
Parc Sanitari Sant Joan de Déu és el 92% del cost de l’adquisició de l’aparell d’aire
condicionat prèviament avançat per l’entitat Par Sanitari Sant Joan de Déu, que de
conformitat amb la quantia màxima destinada a l’adquisició del mateix indicada a
l’apartat 2.2 dels pactes, no serà superior als 47.840,00€. El pagament es farà efectiu
durant l’any 2013, i com a data límit el dia 31 de desembre de 2013.
A aquest efecte, el Departament de Justícia destinarà, la quantitat màxima de 47.840,00
euros, amb càrrec a la partida pressupostària JU03 D/620.000.100/2130/0000 dels
pressupostos de la Generalitat de Catalunya de l’any 2013, per a finançar la col·laboració
amb l’entitat en els termes establerts per aquest conveni.
3.2. Un cop finalitzada la instal·lació, l’aparell d’aire condicionat passarà a ser propietat
del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
Quart. Comissió de Seguiment
Amb la signatura d’aquest conveni es crearà una Comissió de Seguiment, que tindrà per
objectiu vetllar pel bon desenvolupament del mateix, i que estarà formada pels
professionals designats per ambdues parts, a fi de poder-ne dur a terme la supervisió.
La Comissió de Seguiment estarà integrada:
1.- Per part de l’entitat Parc Sanitari Sant Joan de Déu:
•
•

Sr. Josep Collell, director d’Enginyeria i Serveis Generals
Sr. Álvaro Muro, coordinador de la Unitat d’Hospitalització
Penitenciària de Catalunya

Psiquiàtrica

2.- Per part del Departament de Justícia:
•
•

Sr. Pedro Domínguez, coordinador d’Equipaments Penitenciaris
Sr. Rafael López, coordinador executiu del Pla d’Inversions (Serveis Penitenciaris)
de l’Àrea de Patrimoni, Obres i Serveis

A aquesta comissió li correspondran, entre d’altres funcions, les següents:
-Vetllar pel desenvolupament correcte de l’objecte del conveni i per les necessitats
que puguin sorgir en la seva implementació.
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-Fer-ne el control i el seguiment i vetllar per l’aplicació correcta de l’aportació
econòmica efectuada per l’entitat Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
-Avaluar el resultat de la col·laboració.
I en general, totes aquelles funcions que es desprenen d’aquest conveni i/o que les parts
estimin convenients.
La Comissió de Seguiment celebrarà les pertinents reunions per al compliment de les
funcions que li són pròpies, prenent els acords que es considerin oportuns. També es
reunirà a requeriment de qualsevol de les parts, per tractar d’aquells assumptes que per
la seva urgència o especificitat es consideri necessari.
Cinquè. Confidencialitat de les dades
De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades,
ambdues parts fan constar de manera expressa que s’abstindran de fer cap mena de
tractament de les dades personals de què disposin com a conseqüència d’aquest conveni,
llevat d’aquell que sigui estrictament necessari per les finalitats del mateix. En aquest
sentit es comprometen especialment a no cedir a tercers les dades esmentades o els
arxius que les contenen, així com a guardar estricta confidencialitat sobre les mateixes.
L’incompliment directe o indirecte d’aquest pacte podrà comportar la seva responsabilitat
directa de la part incomplidora, pels danys i perjudicis que la seva acció pugui comportar
a l’altra part.
Sisè. Vigència
El present Conveni serà vigent des de la data de la seva signatura fins als tres anys des
de la seva instal·lació.
No obstant l'anterior, i per al cas que l'objecte d'aquest Conveni no s'hagi resolt un cop
arribada la seva finalització, les parts podran acordar la pròrroga del mateix de forma
expressa.
El Conveni podrà ser denunciat per qualsevol de les parts sempre que es faci abans de
dos mesos anteriors a la fi de la vigència del Conveni per les causes de resolució
previstes en el mateix.
Setè. Causes d’extinció i resolució del conveni
El present Conveni de col·laboració es resoldrà i quedarà sense efectes per les causes
següents:
a) El compliment del seu objecte
b) L'acord de les parts
e) L'incompliment total o parcial dels pactes subscrits i l’incompliment de les disposicions
legals d'aplicació per part de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici de l’obligació
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d’indemnitzar a l’altra part del conveni pels danys i perjudicis patits com a conseqüència
de l’incompliment.
d) La no iniciació de la instal·lació dins del termini previst.
Vuitè. Cessió
Aquest conveni no podrà ser cedit, totalment o parcialment, per cap de les parts sense el
consentiment per escrit de l’altra part.
Novè. Codi ètic
D’acord amb el Resolc quart de la Circular 2/2011, de 10 de novembre, sobre el Codi Ètic
dels professionals de l’execució penal a Catalunya, les persones que integren l’entitat
Parc Sanitari Sant Joan de Déu, assumeixen i acompleixen les previsions del Codi Ètic
dels professionals de l’execució penal a Catalunya.
Desè. Resolució de conflictes
Els dubtes, qüestions i conflictes que pugui suscitar l’aplicació d’aquest conveni es
resoldran de mutu acord per les parts. En cas de no ser possible una solució acordada, se
sotmetrà el conflicte als òrgans competents de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
I, en prova de conformitat i acceptació, les parts subscriuen aquest Conveni per duplicat i
a un sol efecte, en el lloc i la data indicats.

Barcelona, 19 de febrer de 2013

El director de serveis

El representant legal de Parc Sanitari Sant
Joan de Déu

Xavier Farriols Solà

Enric Mangas Monge

p. d. (Resolució

JUS/27/2013, de 15 de gener; DOGC 6295, de 17 de
gener de 2013)

5

