Protocol d’intencions entre el Departament de Justícia i l’Ajuntament de
Figueres en relació amb la destinació del Centre Penitenciari de Figueres un
cop quedi desafectat com a equipament penitenciari

REUNITS
D’una part, el Sr. Germà Gordó i Aubarell, conseller de Justícia de la Generalitat de
Catalunya, d’acord amb el Decret 166/2012, de 27 de desembre (DOGC núm. 6281
Annex, de 27.12.2012).
I, d’una altra, la Sra. Marta Felip i Torres, alcaldessa de l’Ajuntament de Figueres.
Les parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per formalitzar
aquest Protocol i, en ús de les seves atribucions corresponents,

MANIFESTEN
I.

Que, de conformitat amb l’Estatut d’autonomia, la Generalitat de Catalunya té
atribuïda la competència d’execució de la legislació de l’Estat en matèria
penitenciària, competència que va ser traspassada mitjançant el Reial decret
3482/1983, de 28 de desembre, i assumida amb efectes des del dia 1 de
gener de 1984.

II.

Que, per fer efectiva aquesta competència, el Departament de Justícia va
elaborar el Pla director d’equipaments penitenciaris 2004-2010, aprovat
mitjançant un Acord del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya en
data 11 de maig de 2005. En aquest document es recollien quines eren les
línies bàsiques d’actuació pel que fa a l’adaptació de les infraestructures
penitenciàries del sistema penitenciari català, i entre d’altres, recollia la
construcció i la implantació d’un nou centre penitenciari al terme municipal de
Figueres.

III.

Que, mitjançant un Acord de Govern de data 27 de novembre de 2007, el
Govern va autoritzar la licitació del contracte per a la construcció, la
conservació i l’explotació del Centre Penitenciari Puig de les Basses de
Figueres (Girona).

IV.

Que, en data 4 de novembre de 2005, es va signar un Acord de col·laboració
entre el Departament de Justícia i l’Ajuntament de Figueres per tal de
determinar els possibles usos a què es destinaria l’immoble on s’ubica l’antic
Centre Penitenciari de Figueres, un cop es desafectés com a equipament
penitenciari. En aquest Acord, el Departament de Justícia valorava
positivament que, d’acord amb el que estableix la normativa patrimonial de la
Generalitat de Catalunya, s’impulsessin les actuacions pertinents per tal de
poder cedir el domini d’aquest immoble a l’Ajuntament de Figueres.

V.

Que, un cop s’ha produït la recepció de l’esmentat equipament penitenciari, es
preveu la seva posada en funcionament el pròxim mes de juliol d’enguany, fet
que permetrà el tancament de l’actual Centre Penitenciari de Figueres,

catalogat pel seu valor arquitectònic i històric i la seva desafectació com a
equipament penitenciari.
VI.

Que l’article 191.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que
“l’Administració de la Generalitat i els ens locals poden establir convenis o
consorcis sobre serveis locals o assumptes d’interès comú, per tal
d’instrumentar fórmules d’assistència i cooperació econòmica, tècnica i
administrativa”.

VII.

Que l’article 22 del Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya diu:
“El govern, a proposta del Departament d’Economia i Finances, pot cedir
gratuïtament el domini de béns patrimonials immobles de la Generalitat a favor
d’altres administracions o institucions públiques o entitats privades sense ànim
de lucre que hagin d’utilitzar-los per a fins d’utilitat pública o interès social”.

És per tot el que s’ha exposat que ambdues parts, d’acord amb el que estableix l’article
108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya,

ACORDEN
Primer. Desafectació
El Departament de Justícia, que actualment té adscrit l’antic equipament penitenciari,
catalogat pel seu valor arquitectònic i històric, es compromet que, un cop s’hagi produït
l’efectiu buidament, posarà l’immoble a disposició de la Direcció General del Patrimoni
per tal que s’incoï l’expedient de desafectació oportú d’acord amb el que estableix l’article
7.1 de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
Segon. Tramitació de l’expedient de cessió
El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya es compromet, de conformitat
amb la normativa patrimonial de la Generalitat i dins de l’àmbit de la seva competència, a
dur a terme les actuacions pertinents que siguin necessàries, per tal que la Direcció
General del Patrimoni iniciï i tramiti el corresponent expedient de cessió a què fa
referència l’article 22.1 esmentat al manifest VII.
Tercer. Determinació dels usos
L’Ajuntament de Figueres definirà els usos a què es destinarà l’immoble de referència
com a equipament públic, d’acord amb les finalitats d’utilitat pública i interès social.
Quart. Eficàcia del Protocol
Aquest Protocol restarà sense efecte si no es formalitzés la cessió de l’antic equipament
penitenciari en el termini de dos anys comptadors des de la data de la seva desafectació.
Cinquè. Causes d’extinció del Protocol
El present Protocol es pot extingir anticipadament per alguna de les causes següents:
-

El mutu acord de les parts.
L’incompliment d’alguna dels pactes de l’acord, amb la denúncia prèvia d’alguna de
les parts.
La impossibilitat sobrevinguda, legal, material, de donar compliment al seu pactes.
Les altres causes de resolució previstes a la normativa aplicable.
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Sisè. Naturalesa del Protocol
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 Protocol 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 del 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 a l’hora d’interpretar i aplicar aquest
Protocol 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,
les qüestions litigioses que puguin derivar del present Protocol, atesa la seva naturalesa
administrativa, seran del coneixement i competència de la jurisdicció contenciosa.
I, com a prova de conformitat amb tot el que s’ha exposat, les parts signen aquest Protocol,
per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats.

Figueres, 13 de juny de 2014

Germà Gordó i Aubarell

Marta Felip i Torres
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