Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

Conveni entre el Departament de Justícia, la Diputació de Tarragona,
l’Ajuntament de Tarragona i l’Ajuntament del Catllar relatiu a l’execució de
les infraestructures viàries dels accessos al Centre Penitenciari Mas d’Enric,
ubicat a la localitat del Catllar, Tarragona
REUNITS
D’una part, l’Honorable Senyor Germà Gordó i Aubarell, conseller de Justícia de la
Generalitat de Catalunya.
D’una altra, el senyor Josep Poblet i Tous, president de la Diputació de Tarragona,
assistit per la secretària, la senyora Pilar Sánchez Peña.
D’una altra, el senyor Josep Fèlix Ballesteros Casanova, alcalde de l’Ajuntament de
Tarragona.
I d’una altra, el senyor Josep M. Gavaldà i Colomina, alcalde de l’Ajuntament del Catllar.
Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per formalitzar aquest Conveni, i en
ús de les atribucions corresponents als seus respectius càrrecs,
MANIFESTEN
I.

Que el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ha construït
l’equipament penitenciari, ubicat al terme municipal del Catllar, de conformitat amb el
Pla especial urbanístic per a la creació d’un centre penitenciari al Mas d’Enric.

II. Que pel que fa a l’accessibilitat al centre penitenciari es va promoure el Pla especial
urbanístic de vialitat per a l’ampliació i la millora del Camí Vell de Tarragona al Mas de
Rafael, entre la carretera TP-2031 i el Coll de Jou. Aquest planejament afectava els
termes municipals de Tarragona i del Catllar. Ambdós documents els va aprovar
definitivament el 7 de febrer de 2007 el conseller de Política Territorial i Obres
Públiques.
III. Que l’àmbit del sector d’aquest planejament es localitza a la carretera TP-2031, que
surt de Tarragona pel barri de Sant Pere i Sant Pau, i travessa mitjançant un pont
elevat l’autopista AP-7. Passat aquest pont, a mà dreta es troba el vial urbanitzat que
porta a la urbanització dels Manous. Es continua, sempre al costat de l’AP-7, pel
Camí Vell de Tarragona al Mas de Rafael, al llarg d’uns 300 metres, girant aquí cap al
nord pel camí del Mas d’Enric que, amb un recorregut d’uns 600 metres, arribarà al
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control d’accés del Centre Penitenciari. L’àmbit del sector, doncs, va des de la TP2031 pel camí descrit fins al Coll de Jou, on arrenca el camí de Mas d’Enric, i se situa
als termes municipals de Tarragona i del Catllar.
IV. Que, amb l’objectiu que el planejament general del municipi del Catllar incorporés el
nou règim urbanístic, el Departament de Justícia va promoure la Modificació puntual
del POUM del Catllar i en data 22 d’abril de 2009 el conseller de Política Territorial i
Obres Públiques el va aprovar definitivament.
V. Que l’accés actual al Centre Penitenciari Mas d’Enric té el seu origen en una
intersecció en “T” ubicada al PK 3,3 de la carretera TP-2031, que forma part de la
xarxa viària de la Diputació, de la qual neix un camí que passa paral·lel entre la tanca
de l’autopista AP-7 i les tanques d’algunes parcel·les edificades, i dóna accés a
diferents urbanitzacions. El tram asfaltat d’aquest vial finalitza als 950 metres de la
intersecció esmentada amb anterioritat i, a partir d’aquest punt, l’accés és de nova
execució.
Totes les actuacions relatives a l’execució de les infraestructures viàries que donen
accés al Centre Penitenciari es poden dividir en 3 zones:
-

Construcció d’una rotonda que permeti la connexió entre la carretera TP2031 i el vial d’accés al Centre Penitenciari.

-

Condicionament del tram del vial comprès dintre del terme municipal de
Tarragona, que té la consideració de xarxa viària municipal, del PK 0,000
al PK 0,820.

-

Condicionament del tram del vial ubicat dintre del terme municipal del
Catllar, del PK 0,820 al PK 1,740. Aquest tram inclou tant la part
corresponent al que es considera com a xarxa viària municipal com la
vialitat privativa del Centre Penitenciari Mas d’Enric.

El cost de l’execució de la rotonda s’ha establert en 241.342,63 euros (IVA inclòs) i el
cost de l’execució de la resta del vial d’accés al Centre Penitenciari s’ha establert en
un import de 857.266,60 euros (IVA inclòs).
VI. Amb la finalitat de cooperar en el foment del desenvolupament social del territori
previst a l’article 36 de la Llei de bases de règim local i dintre de l’àmbit de les seves
competències, la Diputació, –una vegada construït el vial d’accés al Centre
Penitenciari–, l’incorporarà a la seva xarxa viària, tal com ja es preveu en el Pla zonal
de la xarxa local de carreteres aprovat inicialment mitjançant un acord del Ple de 31
de gener de 2014.
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Atès l’interès de les parts que subscriuen el present Conveni en l’execució de les
infraestructures viàries necessàries que donen accés a diferents urbanitzacions i el nou
Centre Penitenciari Mas d’Enric, i tenint en compte tot el que s’ha manifestat
anteriorment, les parts estableixen els següents
PACTES
Primer. Objecte del Conveni
Mitjançant aquest Conveni, les parts estableixen els compromisos d’actuació sobre els
seus drets i obligacions en relació amb l’execució de les infraestructures viàries dels
accessos al Centre Penitenciari Mas d’Enric, ubicat a la localitat del Catllar.
Segon. Obligacions del Departament de Justícia
1. Posar a disposició de la Diputació de Tarragona els terrenys afectats per les obres de
construcció de la rotonda i del vial d’accés, que siguin actualment propietat de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
2. Rescabalar a la Diputació de Tarragona, un cop executada i liquidada l’obra del vial
d’accés al Centre Penitenciari, en quatre anualitats, el cost assumit del pressupost de
liquidació de l’obra d’acord amb el següent calendari de pagaments màxims:
Primera anualitat
Segona anualitat
Tercera anualitat
Quarta anualitat

31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018

214.316,65 €
214.316,65 €
214.316,65 €
214.316,65 €

Total

857.266,60 €

El cost esmentat podrà ser reduït d’acord amb l’import de la liquidació de les obres que
faci la Diputació de Tarragona.
Tercer. Obligacions de la Diputació de Tarragona
1. La Diputació ha redactat el Projecte de construcció d’un rotonda a la intersecció de la
carretera TP-2031 amb el vial d’accés al Centre Penitenciari Mas d’Enric per un import,
IVA inclòs, de 241.342,63 €.
2. Tramitar el projecte, expropiar els terrenys que siguin necessaris, finançar, adjudicar i
executar les obres relatives a la rotonda esmentada anteriorment.
3. Redactar el projecte d’execució del vial d’accés al Centre Penitenciari Mas d’Enric,
tramitar el projecte, expropiar els terrenys que siguin necessaris, adjudicar i executar les
obres. L’actuació es farà en dues fases, la primera correspon al tram de vial ubicat al
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terme municipal del Catllar i la segona correspon al tram del vial ubicat al terme municipal
de Tarragona.
4. Finançar les obres del vial d’accés al Centre Penitenciari amb un import que s’estima
que no sobrepassarà els 857.266,60 €, amb càrrec a la partida 3020-453-61902 del
pressupost de 2014.
5. Un cop executades i recepcionades les obres del vial d’accés al Centre Penitenciari per
la Diputació de Tarragona, el Departament de Justícia sol·licitarà la tramitació d’un
expedient de cessió a realitzar per la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat per
tal que mitjançant un acord de Govern, la Diputació n’assumeixi la titularitat i subsegüent
explotació del vial que s’incorporarà a la xarxa local de carreteres que gestiona la
Diputació.
Quart. Obligacions de l’Ajuntament de Tarragona
1. Posar a disposició de la Diputació de Tarragona els terrenys afectats per les obres de
construcció del vial d’accés al Centre Penitenciari que siguin actualment de la seva
propietat.
2. Atorgar i facilitar la gestió dels informes i autoritzacions administratives de competència
municipal que siguin necessaris per a la realització de les obres.
3. Assumir, un cop acabades les obres, el manteniment i la conservació de les
instal·lacions d’enllumenat, sistema de reg i les plantacions que s’implantin a la rotonda
que es construirà, així com els corresponents consums d’energia elèctrica i d’aigua
mitjançant la connexió a les respectives xarxes municipals d’abastament.
Cinquè. Obligacions de l’Ajuntament del Catllar
1. Posar a disposició de la Diputació de Tarragona els terrenys afectats per les obres de
construcció del vial d’accés al Centre Penitenciari que siguin actualment de la seva
propietat.
2. Atorgar i facilitar la gestió dels informes i autoritzacions administratives de competència
municipal que siguin necessaris per a la realització de les obres.
3. Assumir, un cop acabades les obres, el manteniment i la conservació de les
instal·lacions d’enllumenat que s’implantin al seu terme municipal, així com el consum
d’energia elèctrica mitjançant la connexió a la seva xarxa municipal d’abastament.
Sisè. Obligacions sobre la documentació accessòria
Les parts es comprometen a adoptar els acords necessaris i a formalitzar tots aquells
documents que siguin necessaris per fer efectius els acords pactats en aquest Conveni.
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Setè. Vigència del Conveni
La vigència temporal del Conveni s’inicia en la data de la seva signatura i finalitza amb el
pagament de la quarta anualitat prevista al pacte segon, apartat 2, d’aquest Conveni.
El Conveni pot ser alterat, modificat o esmenat per mutu acord, per escrit, mentre sigui
vigent.
Vuitè. Causes d’extinció del Conveni
El present acord es pot extingir anticipadament per alguna de les causes següents:
-

El mutu acord de les parts.

-

L’incompliment d’algun dels pactes de l’acord, amb la denúncia prèvia d’alguna de
les parts.

-

La impossibilitat sobrevinguda, legal, material, de donar compliment als seus
pactes.

-

Les altres causes de resolució previstes a la normativa aplicable.

Novè. Comissió de seguiment
Amb la signatura d’aquest Conveni es crea una Comissió de Seguiment, que tindrà per
objectiu vetllar pel desenvolupament i poder-ne dur a terme la supervisió.
La Comissió de Seguiment estarà integrada pel director de l’Àrea del Servei d’Assistència
al Territori de la Diputació de Tarragona i pel cap de l’Àrea d’Obres, Patrimoni i Serveis
del Departament de Justícia o les persones que es designin.
Aquest Comissió es reunirà sempre que sigui necessari per resoldre’n les incidències o
dificultats del programa, i serà l’encarregada del seguiment i l’avaluació del compliment
del Conveni.
Desè. Finançament del Conveni
Per contribuir a les despeses derivades de l’execució d’aquest Conveni, la Generalitat de
Catalunya a través del Departament de Justícia ha de compensar la Diputació de
Tarragona amb l’import previst a la clàusula segona i aquesta Diputació s’obliga a
executar el pressupost d’acord amb els conceptes de despesa establerts. Així mateix, la
Diputació de Tarragona ha de justificar l’actuació efectuada en la forma, els terminis i les
condicions que preveu la clàusula tercera, i trametre a la Generalitat de la Catalunya
juntament amb aquesta documentació l’escrit de proposta de pagament en què se sol·liciti
l’abonament de l’import corresponent.
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Una vegada notificada la conformitat per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya
en els termes previstos en el Conveni, i transcorreguts quatre mesos des d’aquesta data
sense que s’hagi efectuat el pagament, la Diputació de Tarragona pot requerir la Generalitat
de Catalunya a fer-lo efectiu en el termini màxim de dos mesos, finalitzat el qual, sense que
s’hagi produït, podrà comunicar-ho a l’Administració General de l’Estat, als efectes del que
estableix l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local.
No obstant això, si en els termes previstos en el Conveni la Generalitat de Catalunya
comunica a la Diputació la seva discrepància amb la documentació tramesa, aquesta haurà
d’esmenar l’error o rectificar-lo. Un cop rebuda la nova documentació, la Generalitat, en el
termini de dos mesos, ha de notificar la seva conformitat o no, i, si és conforme, dins del
termini de quatre mesos següents a la notificació ha d’efectuar el pagament.
Transcorregut aquest darrer termini sense que s’hagi efectuat el pagament i amb el
requeriment previ en la forma i les condicions previstes en el paràgraf anterior, la
Diputació podrà comunicar-ho a l’Administració General de l’Estat, als efectes del que
estableix l’article 57 bis de la Llei 7/1985 esmentada.
No obstant això, ambdues parts acorden que la Generalitat de Catalunya, abans de finalitzar
el termini per efectuar el pagament, d’acord amb el que estableixen els apartats anteriors,
pot optar per efectuar-lo de forma ajornada o fraccionada, el que notificarà fefaentment a la
Diputació, fixant la data de pagament o adjuntant el calendari de pagaments respectivament.
El termini que es fixi en qualsevol dels supòsits no pot superar els dos anys comptadors des
de la data de la notificació. En aquests cas, queda en suspens el procediment de
comunicació que preveu l’article 57 bis de la referida Llei 7/1985, llevat que es produeixi
l’impagament de tres terminis consecutius en cas de fraccionament.
Onzè. Naturalesa del Conveni
D’acord amb l’article 109 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, aquest Conveni es regeix
per les seves clàusules, per la llei esmentada i per la legislació sectorial corresponent.
Així mateix, i pel que fa als dubtes i les llacunes que es puguin plantejar, es regirà pels
principis de la legislació sobre contractes de sector públic.
D’altra banda, cal tenir en compte les previsions que disposa l’article 110.3 de la Llei
esmentada, relatives a l’obligatorietat de publicar-lo al web del Departament i al DOGC.
Així mateix, les diferències que puguin sorgir en interpretar i aplicar aquest Conveni se
sotmetran a la Resolució de la Comissió de Seguiment regulada en el pacte setè. De
conformitat amb el que preveu l’article 110.2 l) de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de les
qüestions litigioses que es puguin derivar del present Conveni, atesa la seva naturalesa
administrativa, en coneixerà i en tindrà la competència la jurisdicció contenciosa.
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Totes les parts accepten les estipulacions precedents i, com a prova de conformitat, el
signen en dos exemplars originals, essent els dos textos idèntics i igualment autèntics, en
el lloc i la data indicats.
Barcelona, 30 d’abril de 2014

Germà Gordó i Aubarell

Josep Poblet i Tous

Josep Fèlix Ballesteros Casanova

Josep M. Gavaldà i Colomina
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