Conveni entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

REUNITS
D’una part, el senyor Pere Soler i Campins, director general de Serveis Penitenciaris de la
Generalitat de Catalunya, nomenat pel Decret 182/2013, d’11 de juny, que actua en virtut de
Resolució JUS/1564/2015, de 8 de juliol, de delegació de competències del conseller de
Justícia en diferents òrgans del Departament (DOGC núm. 6911, de 13 de juliol).
I d’una altra el senyor Oriol Junqueras i Vies, alcalde de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels
Horts, en virtut de l’Acord del Ple d’11 de juny de 2011, i amb domicili a la plaça de la Vila,1,
08620 Sant Vicenç dels Horts.
Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per atorgar aquest document i

MANIFESTEN
1. Que el Departament de Justícia és l’òrgan de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya que té les competències en l’àmbit de la rehabilitació penitenciària i, molt
concretament, del desenvolupament de les polítiques socials en aquest camp.
2. Que l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts disposa de material esportiu per practicar
esport i que desitja col·laborar amb les polítiques socials lligades a l’exercici físic de tots
els ciutadans i, per aquest motiu, dóna suport al Departament de Justícia en la seva
realització.
3. Que l’article 12.3 del text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, preveu expressament que
l’acceptació lucrativa de béns mobles i quantitats de diners, oferts per persones físiques
o jurídiques, correspon al titular del Departament al qual s’hagin ofert i que s’han de
destinar a allò que es determina a l’oferiment o la donació. A més, aquest Departament
ha de publicar al DOGC els detalls d’aquesta adquisició.
4. Que ambdues entitats, considerant que tenen objectius que coincideixen en part i que
són complementaris, volen subscriure aquest Conveni de col·laboració per al qual
formalitzen el present document.

En conseqüència, les parts acorden coordinar la seva activitat i subscriure aquest Conveni,
que es regeix pels següents

PACTES
Primer. Objecte
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts vol donar una sèrie de màquines per practicar
esport, de segona mà i en perfecte estat de funcionament, les quals es relacionen a l’annex
1, perquè es distribueixin als centres penitenciaris de Catalunya per tal de fomentar l’activitat
esportiva entre la població interna.
El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya es compromet a destinar els
esmentats béns mobles a la pràctica d’esports en els centres penitenciaris per tal de
fomentar aquesta activitat entre la població interna.
L’Ajuntament no es farà responsable del bon funcionament de les màquines, equips i articles
de segona mà que dóna ni respondrà dels danys i perjudicis directes o indirectes o qualsevol
altra reclamació derivada de l’ús de la maquinària des del moment en què es faci efectiva la
donació.
Segon. Comissió de seguiment
Es constituirà una comissió de seguiment per coordinar i gestionar aquest Conveni,
integrada pel responsable de la Unitat de Programes d’Intervenció Generalista de la Direcció
General de Serveis Penitenciaris del Departament de Justícia i el responsable del Servei
d’Esports de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. La Comissió durà a terme el seguiment
global i l’avaluació del Conveni i es reunirà quan sigui necessari, i com a mínim una vegada
l’any.
Tercer. Durada i extinció
El present Conveni entrarà en vigor el dia en què se signi i s’extingirà quan s’hagin complert
els compromisos que les parts acordin.

L’extinció del Conveni per les causes esmentades no implicarà en cap cas tornar el material
esportiu a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.
Quart. Causes de resolució
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Aquest Conveni es podrà extingir per alguna de les causes següents:
a) Mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
b) Impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment a l’objecte del
Conveni.
c) Denúncia formulada per alguna de les parts.
d) Les causes generals establertes per la legislació vigent.
Cinquè. Règim jurídic i resolució de conflictes
D’acord amb l’article 109 de la Llei 26/2010, de 5 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya, aquest Acord 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.
De conformitat amb el que preveu l’article 110.2 l) de la Llei 26/2010, de 5 d’agost, les
qüestions litigioses que es puguin derivar del present Conveni, atesa la seva naturalesa
administrativa, seran del coneixement i competència de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest Conveni, per duplicat i a un sol efecte.
Barcelona, 21 de desembre de 2015

Pere Soler i Campins

Oriol Junqueras i Vies
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Annex 1
Llistat de les màquines
Nombre
1
6
2
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1

Descripció
Abductors de cames M4832
Bicicleta
Bicicleta respatller
Cinta M732
Contractora pectoral
Easy dorsal M488
El·líptica
Ext-flexió cames M482
Flexió cames M427
Flexió de braços-bíceps M420
Fons abdominal M462
Glutis abductors M439
Hiperextensions M417
Inclina leg press M499
Màquina press espatlles
Màquina remot assegut
Multipower de discos M433
Power leg 485
Premsa hor-cames M487
Premsa horit- pectoral M440
Press banca declinat
Press banca inclinat
Press espatlles
Simulador escales
Tren politges M489
Tríceps assegut M496
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