
                                

GASETA MUNICIPAL
	
Butlletí Oficial de l'Ajuntament de Barcelona 

26 de Juny del 2017 

Altres anuncis – Convenis 

CONVENI de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i 
l'Ajuntament de Barcelona per a la reordenació dels equipaments 
penitenciaris a la ciutat de Barcelona. 

Es fa públic que per Decret d’Alcaldia, de data 9 de gener de 2017, es va aprovar el 
conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de 
Barcelona per a la reordenació dels equipaments penitenciaris a la ciutat de 
Barcelona i va ser ratificat pel Plenari del Consell Municipal, en sessió de data 27 de 
gener de 2017. 

Tot seguit s’annexa el text íntegre del conveni. 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I 
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA PER A LA REORDENACIÓ DELS EQUIPAMENTS 
PENITENCIARIS A LA CIUTAT DE BARCELONA 

Barcelona, 10 de gener de 2017 

REUNITS 

El senyor Oriol Junqueras i Vies, Vicepresident del Govern i Conseller d'Economia i 
Hisenda 

El senyor Carles Mundó i Blanch, Conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya 

La senyora Ada Colau Ballano, Alcaldessa de l’Ajuntament de Barcelona. 

I la senyora Janet Sanz Cid, Cinquena Tinent d’Alcaldia i Regidora d’Ecologia Urbana. 

Assistides pel secretari general de la Corporació, Sr. Jordi Cases i Pallarés. 

ACTUEN 

Els dos primers, en nom i representació de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, actuen autoritzats per l’Acord del Govern de data 10 de gener 2017 i les 
dues últimes, en nom i representació de l’Ajuntament de Barcelona, autoritzades per 
Decret d’Alcaldia de data 9 de gener de 2017. 

C
S

V
: d

04
7-

a8
ea

-3
b9

a-
b2

5b
 

gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 

1 

mailto:gaseta@bcn.cat


               

 
 

 

GASETA MUNICIPAL
	

26 de Juny del 2017 

EXPOSEN 

I. En data 15 de maig de 2001, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Barcelona van signar el conveni de col·laboració per a la renovació dels equipaments 
penitenciaris de la ciutat de Barcelona, en el qual es van establir les condicions 
urbanístiques i patrimonials que s’havien d’aplicar per renovar els equipaments 
penitenciaris de la ciutat. Posteriorment, en dates 11 de juliol de 2006 i 30 de març 
de 2009, es van signar sengles addendes al conveni. Aquest mateix dia 30 de març 
de 2009 es va signar un conveni de col·laboració entre l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per a la renovació dels 
equipaments judicials de Barcelona i per a la reubicació dels centres directius del 
Departament de Justícia a la ciutat de Barcelona. Finalment, en data 10 d’octubre de 
2014, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona van signar un Protocol 
de col·laboració amb l’objectiu de transformar el mapa de centres penitenciaris de la 
ciutat de Barcelona, en el marc del Pla Director d’Equipaments Penitenciaris 2013-
2020. 

II. El Pla Director d’Equipaments Penitenciaris 2013-2020 explicita un model de 
referència que tendeix a la consolidació de centres especialitzats. A més, un dels 
objectius estratègics del Departament de Justícia consisteix a dotar els serveis de 
justícia d’infraestructures adequades que garanteixin unes condicions dignes a 
usuaris i professionals, i per tant millorar les condicions d’internament de les 
persones privades de llibertat i de les seves possibilitats de rehabilitació i reinserció 
social. 
D’altra banda, continua essent vigent la voluntat de possibilitar el trasllat i posterior 
enderroc dels actuals equipaments penitenciaris de Trinitat Vella i la Model. 

III. Així mateix, l’Ajuntament de Barcelona reitera la seva voluntat de facilitar 
l’execució de la política penitenciària que hagi de possibilitar la ubicació del nou 
centre penitenciari obert de Barcelona en un lloc adequat a la finalitat expressada, 
així com la d’un Centre Penitenciari de Règim Ordinari. 

IV. Finalment, el planejament urbanístic actual vigent en l’àmbit del Centre 
Penitenciari de dones Barcelona de Wad Ras, la Modificació de Pla general 
metropolità en els terrenys ocupats per les presons, aprovada definitivament per la 
Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona en data 30 d’octubre de 2001, preveu per a 
aquests sòls un sostre de 28.000 m2st d’ús terciari i hoteler, a banda d’una reserva 
mínima de 4.000 m2st per a equipaments, i 4.285 m2 de superfície de zona verda. 

Per tant, el manteniment de l’equipament penitenciari de Wad-Ras com a tal, i la 
seva futura rehabilitació, requereixen prèviament, per possibilitar jurídicament la 
intervenció, resoldre l’actual situació jurídica de fora d’ordenació urbanística del 
mateix i traslladar mitjançant la corresponent MPGM a un nou emplaçament 
propietat de la Generalitat de Catalunya l’aprofitament urbanístic que li atorga el 
planejament vigent. 

A tal efecte, les dues administracions es comprometen a impulsar i tramitar un 
document de planejament que preservarà els drets d’edificació previstos en la 
Modificació de Pla General Metropolità esmentada abans. 
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Els drets d’edificabilitat sobre aquesta finca podran ser objecte de trasllat a una altra 
finca propietat de la Generalitat que ella determinarà, donant sempre compliment als 
paràmetres urbanístics vigents. 

Per tot això, en atenció a aquests antecedents les parts subscriuen aquest conveni 
de col·laboració, el qual es concreta en els següents, 

ACORDS 

PRIMER. Aquest conveni té per objecte possibilitar la 
equipaments penitenciaris per part de la Generalitat 
reordenació del mapa penitenciari a la ciutat de Barcelona. 

de 
construcció 

Catalunya 
dels 
per 

no
a 

us 
la 

Així mateix, és objecte del present conveni establir els criteris per promoure la 
modificació del Pla General Metropolità, per tal de permetre la implantació dels 
equipaments penitenciaris en aquests sòls. 

També és objecte d’aquest conveni concretar el compromís de reparcel·lar i 
transmetre els sòls de l’àmbit de la Trinitat per part de la Generalitat de Catalunya a 
favor de l’Ajuntament de Barcelona. 

Finalment, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona manifesten la 
voluntat de resoldre, de mutu acord, la situació jurídica i urbanística en l’àmbit de 
Wad Ras. 

SEGON. L’Ajuntament de Barcelona cedirà gratuïtament a la Generalitat de 
Catalunya la propietat de dues parcel·les ubicades a la Zona Franca de Barcelona, 
destinades a construir els nous equipaments penitenciaris. 

Les parcel·les són les següents: 

a) Parcel·la ubicada al carrer E, núms. 34-36 (Zona Franca), amb una superfície de 
20.014 m2, i destinada al futur Centre Penitenciari de Règim Ordinari. 

La descripció registral d’aquesta parcel·la és la següent: 

Parcel·la de 20.014 m ² de superfície, ubicada al carrer E, núm. 34-36 Barcelona 
(Zona Franca), : que en l’actualitat no constitueix una finca registral independent i 
procedirà de les finques registrals següents: 

Ø Finca registral 1.141/V, tom 1.160, llibre 9, foli 81 
Ø Finca registral 383//V, tom 378, llibre 378, foli 80 
Ø Finca registral 9.574/V (Sèquia de Bellvitge), tom 1.388, llibre 35, foli 23; 
Ø Finca registral 380/V, tom 42, llibre 42, foli 178 
Ø Finca registral 593/V, tom 64, llibre 64, foli 218 
Ø Finca registral 701, tom 1.330, llibre 22, foli 205 
Ø Finca registral 9.574/V (Pluvial de la Feixa Llarga), tomo 1.388, libro 35, folio 23 
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Totes inscrites en el Registre de la Propietat núm. 7 de L'Hospitalet de Llobregat. 

El Pla general metropolità va qualificar els sòls com a zona industrial, clau 22. 

b) Parcel·la de 6.500 m² de superfície, ubicada al carrer 60, núm. 18 Barcelona 
(Zona Franca) i destinada a Centre de Règim Obert. Aquest terreny en l’actualitat no 
constitueix una finca registral independent i procedirà de la finca registral següent 

“Porció de terreny ubicada al carrer 60, número 18, en l’illa 2 del Sector A del 
Polígon Industrial de la Zona Franca, delimitada pels carrers 60, A i 1, que té una 
extensió superficial de 9.300 m2. Té forma d’un polígon irregular de sis costats. 
Afronta: al nord amb finca resultant 3, registral 15.808, abans 10.053; al sud, amb 
carrer 1 –finques 4.471 i 14.217-; a l’est, amb el carrer A –finca 14.217-; i a l’oest, 
amb carrer 60 –finques 4.471 i 14.217-.” 

El Pla general metropolità va qualificar els sòls com a zona industrial, clau 22. 

Les descrites finques són actualment propietat del Consorci de la Zona Franca de 
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona es compromet a adquirir la plena propietat de 
les parcel·les descrites de 20.014 m2 i 6.500 m2 de superfície. 

TERCER. L’Ajuntament de Barcelona, com a màxim a data 31 de desembre de 2017, 
cedirà gratuïtament el domini dels solars de 20.014 m2 i 6.500 m2, referits en 
l’acord segon, a la Generalitat de Catalunya, lliures de càrregues i gravàmens, i 
d’ocupants amb o sense títol, perquè aquesta pugui construir els equipaments 
penitenciaris descrits en l’acord anterior. Aquesta cessió s’efectuarà una vegada els 
solars tinguin la condició urbanística de solar dins els termes de l’article 29 del Text 
refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost. 

La cessió gratuïta de domini a favor de la Generalitat de Catalunya està subjecta al 
dret de reversió pel termini màxim de quinze anys, per a l’eventualitat de no destinar 
les parcel·les a la finalitat de construcció dels equipaments penitenciaris i s’ha de 
mantenir la seva destinació durant els trenta anys següents. En el supòsit de 
reversió s’observarà el previst a l’article 12 del text refós de la Llei de patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, i 
a l’article 50 del Reglament de Patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 
336/1998, de 17 d’octubre. 

La Generalitat de Catalunya assumirà els costos i la gestió del trasllat dels interns del 
Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona (la Model) i del Centre Penitenciari Obert 2 
(Trinitat Vella), i els costos del corresponent buidatge d’ambdós equipaments 

En aquest sentit, les parts acorden mantenir la vigència del dret d’ús privatiu a favor 
de la Generalitat de Catalunya del Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona 
constituït en l’estipulació sisena de l’escriptura pública de dació en pagament de 
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deute i cessió d’ús signada el 22 de desembre de 2014, , autoritzada pel notari Mario 
Romeo García, amb el núm. 1.126 de protocol i modificar el termini màxim (30 de 
juny de 2017) previst en la mateixa estipulació sisena per al trasllat dels interns 
preventius i penats del Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona, de manera que 
l’ús serà vigent fins que s’hagin construït els nous equipaments de la Zona Franca i 
trasllat al nou centre penitenciari o en el moment en què les condicions del sistema 
penitenciari ho facin possible. 

QUART. Per tal de dur a terme l’objectiu esmentat, l’Ajuntament de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya manifesten la seva voluntat de procedir a la redacció i 
posterior tramitació d’una modificació de planejament general per tal de possibilitar 
en aquests sòls la construcció dels equipaments penitenciaris descrits en l’acord 
segon. 

A aquests efectes, el document de planejament qualificarà les finques com a sòls de 
sistema comunitari i dotacions de nova creació de caràcter metropolità, clau 7c, i 
determinarà el tipus principal com a equipament penitenciari, i les condicions 
d’edificació adequades per possibilitar-ho. 

Les condicions d’edificació dels nous equipaments penitenciaris són les següents: 

a) Per al centre penitenciari a ubicar en el solar de 20.014 m2 destinat a equipament 
penitenciari tindrà un sostre màxim sobre rasant estimat en 55.000 m2 i una alçada 
màxima reguladora de 24,40 m 
b) Per al centre penitenciari a ubicar en el solar de 6.500 m2  destinat a centre de 
Règim Obert, tindrà un sostre màxim sobre rasant estimat en 13.000 m2 i una 
alçada reguladora màxima de 24,40 m. 

En tot dos casos l’edificabilitat es concretarà en el planejament d’acord amb els 
programes funcionals i en consonància amb les condicions edificatòries de l’entorn. 

S’acompanya com a Annex 1 al present conveni el plànol on apareixen grafiades a 
escala adequada les parcel·les a què fa referència el present acord 

Finalment, en el termini màxim de dos mesos des de la signatura del present 
conveni, l’Ajuntament de Barcelona es compromet a desistir formalment de continuar 
amb la tramitació de la Modificació de Pla general metropolità per a l’emplaçament 
penitenciari de la Zona Franca i Modificació puntual de la Modificació de Pla general 
metropolità de la subzona 22AL, aprovada inicialment en data 19 de març de 2015, i 
que preveia una diferent ubicació del centre de règim obert. 

CINQUÈ. La Generalitat de Catalunya és propietària dels sòls següents, ubicats en 
l’àmbit de Trinitat Vella: 

“Urbana: Terreno edificable sito en el termino de esta Ciudad, barrio de San Andrés 
de Palomar, y paraje llamado “Forcas de la Trinidad, de superficie veintiún mil 
doscientos diez metros cuadrados, equivalente a quinientos sesenta y un mil ochenta 
y seis palmos cuadrados. Lindante: por todos sus vientos, con un terreno propiedad 
del Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona, adquirido a los hermanos Guix Gaig”. 
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Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 2 de Barcelona, al tom 2.065 de l’arxiu, 
llibre 43 de la secció 2aA, foli 25, de la finca registral 3.662, avui 18.752, i està lliure 
de càrregues i gravàmens. 

D’acord amb el contingut del la Modificació puntual del Pla General Metropolità en els 
terrenys ocupats pel centre penitenciari de Trinitat Vella i el seu entorn, aprovada 
definitivament per acord de la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona de 
la Generalitat de Catalunya, en sessió de 16 d’abril de 2012, la Generalitat de 
Catalunya ha de resultar titular de 2/3 parts dels 22.000 m2 st construïbles al sector, 
és a dir de 14.666,66 m2 st. . La Generalitat de Catalunya procedirà a la 
desafectació del domini públic de la finca als efectes de ser aportada al Projecte de 
reparcel·lació voluntària en l’àmbit de la Trinitat Vella. 

S’acompanya com a Annex 2 al present conveni el certificat urbanístic d’aquesta 
propietat i els seus drets. 

A.- La Generalitat de Catalunya es compromet a atorgar un dret d’opció de compra 
de caràcter real i sense prima a favor de l’Ajuntament de Barcelona sobre les finques 
que li siguin adjudicades resultants del Projecte de Reparcel·lació Voluntària de 
l’àmbit de Trinitat Vella en fase de redacció, en el termini de un mes des de 
l’aprovació definitiva del Projecte i la seva inscripció registral, tot obrint-se foli 
registral a les finques de resultat, podent qualsevol de les parts compel·lir a l’altre 
per a la seva formalització en document públic. A l’efecte d’atorgar el dret d’opció de 
compra, la Generalitat de Catalunya procedirà prèviament a la desafectació del 
domini públic de les finques adjudicades. 

B.- Per tal de fer possible l’atorgament de l’opció de compra, i la posterior 
compravenda, l’Ajuntament de Barcelona es compromet a finalitzar de comú acord 
amb la Generalitat de Catalunya la redacció del Projecte de Reparcel·lació en el 
termini d’1 mes des de la signatura del present conveni, i a efectuar la tramitació 
urbanística en els terminis establerts als articles 164 del Reglament d’Urbanisme i 
118.2 del Text Refós de la llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, així com la corresponent inscripció en el registre de la propietat un cop la 
reparcel·lació sigui ferma en via administrativa d’acord amb l’article 128.2  del Text 
refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya. 

El Projecte de Reparcel·lació Voluntària incorporarà a la seva Memòria en l’apartat de 
justificació del compte de liquidació provisional i especificacions de les despeses i la 
seva causa, les despeses parcials d’enderrocs assumides per l’Institut Català del Sòl 
en la seva condició de mitjà propi de la Generalitat, despeses d’urbanització amb 
càrrec als propietaris del sector d’acord amb l’article 120 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, per import de 
874.720,84 € acreditades mitjançant Fra DEF-ADM2012/0336, de 5 d’octubre de 
2012 a la Direcció General del Patrimoni. 

De la mateixa manera, la Memòria i el propi Compte de Liquidació Provisional, als 
efectes de la responsabilitat de cada finca per raó de les despeses d’urbanització i/o 
d’altres imputables al projecte i la posterior afectació registral de les finques 
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resultants al pagament de les càrregues urbanístiques establertes, ex articles 149 i 
154 del Reglament d’urbanisme aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
afectarà aquesta despesa d’urbanització a les finques resultants de la Generalitat de 
Catalunya a l’efecte de la seva subrogació pel futur adquirent, l’Ajuntament de 
Barcelona, amb independència de les altres que li poguessin correspondre 
proporcionals a la seva participació. 

Pel cas que no s’arribés a exercir l’opció de compra, els atorgants assumeixen 
l’obligació de modificar el Projecte de Reparcel·lació per tal que el règim de càrregues 
urbanístiques de la finca resultant passi a ser l’ordinari corresponent a l’aportació de 
drets i adjudicacions d’acord amb la legislació urbanística. 

C.- Contingut de l’opció: 

El preu de venda d’aquests sòls s’acorda en 5.518.307,86 euros més els impostos 
corresponents,  que serà, per tant, l’import a pagar per tal d’exercir el dret d’opció, i 
serà destinat a la construcció del nou equipament penitenciari del Centre Obert. 

L’Ajuntament de Barcelona es subrogarà en virtut de la compra venda en totes les 
afectacions registrals derivades de les càrregues urbanístiques abans descrites i en 
general totes les que corresponguin al sistema de gestió urbanística emprat. 

L’opció de compra s’atorgarà fins a 31-12-2017, termini màxim per l’exercici de 
l’opció, transcorregut el qual caducarà de ple dret i qualsevol de les parts podrà 
demanar la cancel·lació del seient registral transcorreguts dos mesos des de 
l’esmentada data. Per tal de poder exercir el dret d’opció, serà condició prèvia 
essencial, el compliment, de la qual s’haurà d’acreditar mitjançant certificat de règim 
urbanístic lliurat per l’Ajuntament de Barcelona, que les finques a que fa referència 
l’Acord Quart tinguin la condició de solar als efectes de l’article 29  del Text refós de 
la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, , amb els 
paràmetres urbanístics i condicions d’edificació que s’estableixin a la MPGM a que es 
fa referència en l’acord quart i que siguin susceptibles per tant, els solars, 
d’atorgament de llicència urbanística per a la construcció dels equipaments 
penitenciaris. 

SISÈ. L’Ajuntament de Barcelona, en la mateixa escriptura pública on adquirirà la 
titularitat de les finques referenciades a l’acorden cinquè , constituirà un dret d’ús 
privatiu a favor de la Generalitat de Catalunya per la part ocupada pel Centre 
Penitenciari Obert de Trinitat, incloses totes les seves dependències i instal·lacions, 
per un període màxim de 7 anys des de des de la cessió prevista en els acords segon 
i tercer. 

La configuració i característiques de la part de la finca sobre la qual es constituirà el 
dret d’ús privatiu consten en el plànol annex 3 al present conveni. Així mateix, 
l’esmentat dret d’ús es regirà per les condicions aprovades que consten en el 
document annex 4 al present conveni. 

SETÈ. L’exercici de l’opció de compra en els sòls de l’àmbit de la Trinitat Vella resta 
condicionada a la cessió gratuïta del domini dels solars de la Zona Franca (acord 
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segon i tercer) per part de l’Ajuntament de Barcelona favor de  la Generalitat de 
Catalunya. 

VUITÈ. La Generalitat de Catalunya és propietària dels sòls següents, ubicats en el 
solar de Wad-Ras 

“Urbana: Solar edificable amb façana als carrers Wad-Ras, Igualtat, Castillejos i 
Bogatell de la ciutat de Barcelona, Sant Martí de Provençals, secció 2a. Té  una 
extensió superficial de quatre mil sis-cents seixanta-nou metres quadrats (4.669 
m2). Afronta al nord, amb el carrer Wad-Ras, al sud, amb propietat particular i en 
part amb el que era “Riera de Bogatell”, a l’est, amb carrer de la Igualtat, i a l’oest 
amb carrer de Castillejos”. 

Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 21 de Barcelona, finca 32.050, de la 
secció 2a, tom 2001, llibre 138, foli 54. 

Tal i com s’ha fet esment a l’exposen IV, el planejament urbanístic actual vigent en 
aquest àmbit, la Modificació de Pla general metropolità en els terrenys ocupats per 
les presons, aprovada definitivament per la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona 
en data 30 d’octubre de 2001, preveu per a aquests sòls un sostre de 28.000 m2st 
d’ús terciari i hoteler, a banda d’una reserva mínima de 4.000 m2st per a 
equipaments, i 4.285 m2 de superfície de zona verda. 

L’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya a la llum de la vigent 
regulació jurídica de les situacions de fora d’ordenació regulada a l’article 108 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d'agost, no prevista en el moment de l’aprovació de la Modificació del Pla 
General esmentada, i la seva incidència sobre l’equipament, s’obliguen a cercar una 
proposta que permeti impulsar i tramitar dins aquest mandat , un document de 
planejament que preservi els drets urbanístics, tant de la Generalitat com de 
l’Ajuntament, previstos en la Modificació de Pla General anteriorment mencionada en 
els següents termes: 

Vuitè I.- Els usos lucratius, la seva intensitat i els altres components que conformen 
l’aprofitament urbanístic que estableix el planejament vigent podran ser objecte de 
trasllat a una altra finca propietat de la Generalitat de Catalunya. La valoració 
estimada establerta al Protocol de col•laboració entre la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Barcelona de 10-10-2014 serà la referència a tenir en compte pel 
que fa al valor de l’aprofitament que es traslladi, tenint en compte els diferents 
valors residuals dels aprofitaments lucratius en funció dels districtes de la ciutat de 
Barcelona on s’acabi traslladant l’edificabilitat. 

Vuitè II.- La Generalitat de Catalunya mitjançant la Direcció General del Patrimoni i 
l’Ajuntament de Barcelona, de manera coordinada amb la Direcció General 
d’Urbanisme, en el termini màxim de 9 mesos des de la publicitat d’aquest conveni a 
que fa referència l’ acord desè, elaboraran un document consensuat d’alternatives 
pel trasllat de l’aprofitament urbanístic que haurà de respondre als criteris que la 
legislació urbanística estableix per a la motivació i justificació de les modificacions de 
planejament urbanístic, sempre donant compliment als paràmetres urbanístics 
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vigents. L’alternativa consensuada serà la base per a la redacció dels documents 
propis de la Modificació de Pla General. 

NOVÈ. Les parts manifesten la seva voluntat de promoure i impulsar fins a la seva 
resolució, les actuacions necessàries que han de possibilitar la materialització del 
contingut del present conveni. 

Concretament, pel que respecta a l’aprovació del planejament urbanístic establert a l’ 
Acorden Quart, el termini màxim previst és el 31 de desembre de 2017, i pel que fa 
a la modificació de planejament prevista a l’acorden vuitè el termini previst es 31-
12-1018. 

DESÈ. Les parts acorden que pel cas de procedir a la signatura del present conveni 
amb anterioritat a la publicitat que regula l’article 104 del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme per als convenis urbanístics, operarà la condició suspensiva de l’acord 
QUART del conveni, relatiu a la modificació de planejament que les parts es 
comprometen a impulsar, fins a l’efectiva realització del tràmit d’exposició pública del 
Conveni 

ONZÈ. Les determinacions urbanístiques dels sòls contingudes en el present conveni, 
són sense perjudici de les competències urbanístiques dels diferents òrgans tant de 
l’Ajuntament com de la Generalitat de Catalunya. 

DOTZÉ. El present conveni s’incorporarà com Annex als documents de les MPGM 
previstes als efectes de la seva publicitat i transparència 

TRETZÉ. Aquest conveni s’extingeix pel compliment de les actuacions que 
constitueixen el seu objecte o per incórrer en causa de resolució. 

Són causes de resolució: 

- El mutu acord entre les parts 
- El transcurs del termini de vigència previst per a cadascuna de les actuacions que 
s’han de dur a terme, sens perjudici que les parts, de mutu acord, acordin la 
pròrroga. 
- L’incompliment de les obligacions pactades 

CATORZÈ. Aquest conveni té naturalesa administrativa, i correspondrà a la jurisdicció 
contenciosa administrativa conèixer les pretensions que, si escau, se’n puguin 
decidir. 

QUINZÈ.  El present conveni modifica qualsevol altre acord signat entre l’Ajuntament 
de Barcelona i la Generalitat de Catalunya en anteriors convenis o protocols, en 
matèria d’equipaments penitenciaris. 

SETZÈ. Aquest conveni tindrà la durada necessària per a l’efectiva consecució dels 
compromisos pactats sense perjudici de les seves causes de resolució. 
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Com a prova de conformitat amb el contingut del Conveni, les parts el signen, per 

quadruplicat, a un sol efecte en el lloc i data assenyalats a l’encapçalament
	

DOCUMENTS ANNEXOS AL CONVENI: 

- Annex 1: plànols de les Parcel·les nous equipaments penitenciaris Zona Franca. 

- Annex 2: certificat urbanístic finca de la Trinitat Vella. 

- Annex 3: plànol de superfície objecte de l’autorització d’ús privatiu de Trinitat 

Vella. 

- Annex 4: condicions reguladores de l’autorització d’us privatiu de Trinitat Vella. 
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ANNEX 2 

JORDI CASES 1 PALLARES, Secretari General de l'Excm. Ajuntament de Barcelona, 

CERTIFICO: 

I.- Que el catorze de novembre de dos mil setze, el Departament de projectes de la 
Direcció de serveis de gestió urbanística de l'Ajuntament de Barcelona, ha emès 
informe relatiu a l'aprofitament de la finca registral3.662, titularitat de la Generalitat 
de Catalunya, del següent tenor literal: 

"PRIMER.- Que la Modificació puntual del Pla General Metropolita en els terrenys 
ocupats pel centre penitenciari de Trinitat Vella i el seu entorn, va ser aprovada 
definitivament per acord de la Subcomissió d'Urbanisme del municipi de Barcelona de 
la Generalitat de Catalunya, en sessió del 16 d'abril de 2012, publicant-se a efectes 
de la seva executivitat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6209 el 7 
de setembre de 2012. Aquesta Modificació va incorporar com annex de la 
documentació de la MpPGM el conveni de 2001 i l'addenda de 2006, subscrits entre 
la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, documents on es recollien 
les condicions urbanístiques i patrimonials que s'havien d'aplicar per renovar els 
equipaments penitenciaris de la ciutat, entre els que es troba el centre penitenciari 
de joves Trinitat Vella. 

SEGON.- L'esmentat conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i 
l'Ajuntament de Barcelona pera la renovació deis equipaments penitenciaris de la 
ciutat de Barcelona, va establir, entre d'altres, i pel que fa a l’àmbit de la presó de 
Trinitat Vella, adjudicar 2/3 parts del sostre a la Generalitat de Catalunya, amb 
atribució a l'Ajuntament de Barcelona de la resta de sostre del sector de la MpPGM 
(1/3 part). 

TERCER.- Els drets de la Generalitat de Catalunya es deriven de la següent finca 
registra! inclosa en l’àmbit: 

"Urbana: Terreno edificable sito en el termino de esta Ciudad, barrio de San Andrés 
de Palomar, y paraje llamado "Forcas de la Trinidad, de superficie veintiún mil 
doscientos diez metros cuadrados, equivalentes a quinientos sesenta y un mil 
trescientos ochenta y seis palmos cuadrados. Lindante: por todos sus vientos, con un 
terreno propiedad del Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona, adquirido a los 
hermanos Guix Gaig". 

Aquesta finca es troba inscrita en el Registre de la Propietat núm. 2 de Barcelona, al 
tom 2.065 de l'arxiu, llibre 43 de la secció 2aA, foli 25, de la finca registral 3.662, 
avui 18.752, i està lliure de carregues i gravàmens. 

QUART.- D'acord amb el contingut del conveni i la MPpGM, la Generalitat de 
Catalunya ha de resultar titular de 2/3 parts deis 22.000 m2st construïbles al sector, 
és a dir de 14.666,66 m2st. Distribuint aquest sostre entre els diferents usos definits 
pel planejament en la proporció del conjunt, resulta: 
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Sostre 
Habitatge de protecció pública de regim general: 6.240,00 m2st 
Habitatge de protecció pública de preu concertat: 6.186,67 m2st 
Comercial, terciari i altres usos compatibles: 2.240,00 m2st 
TOTAL: 14.666,67 m2st 

CINQUE.- Que les despeses derivades de l'aprofitament assignat, d'acord amb el 
Conveni esmentat, a la finca anteriorment descrita es concreten en el trasllat i 
enderroc del centre penitenciari i la urbanització de 2/3 parts de la superfície d'espais 
lliures i vials, un cop deduïts 6.053 m2 que seran a càrrec exclusiu de l' Ajuntament 
de Barcelona". 

I PERQUE AIXÍ CONSTI, expedeixo la present certificació d'ordre i amb el vist i plau 
de l'Excma. Senyora Alcaldessa, a Barcelona catorze de novembre de dos mil setze. 
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ANNEX 4 

CONDICIONS REGULADORES DE L’AUTORITZACIÓ D’ÚS PRIVATIU A FAVOR DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA DE LA FINCA SITUADA AL CARRERS DE PERE MANJON 
I PEREZ DEL PULGAR 

PRIMERA.-OBJECTE. 

Constitueix l'objecte d’aquesta autorització, l’ocupació i ús, per part de la Generalitat 
de Catalunya, de la finca situada al carrers de Pere Manjon i Pare Pérez del Pulgar, 
que actualment estatja el Centre Penitenciari Obert-2 de la Trinitat Vella de 
Barcelona., que posseeix la següent descripció i dades registrals: 

Urbana: Terreny edificable situat en el terme de Barcelona, barri de San Andreu de 
Palomar, i paratge anomenat “Forques de la Trinitat”, de superfície vint-i-un mil dos-
cents deu metres quadrats, equivalent a cinc-cents seixanta-i-un mil vuitanta-sis 
pams quadrats. Afronta per tots els seus límits amb un terreny propietat de 
l’Excel·lentíssim Ajuntament de Barcelona, adquirit als germans Guix Gaig”. 

Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 2 de Barcelona, secció 3a, al tom 380, 
llibre 380, foli 247 (Sant Andreu /16038/), finca 18.752 i està lliure de càrregues i 
gravàmens 

Referència cadastral (referència cadastral 2596601DF3829F0001BB). 

SEGONA.-FINALITAT. 

La finalitat de l’autorització és la utilització de l’esmentada finca per a continuar la 
gestió del Centre Penitenciari Obert-2 de la Trinitat Vella de Barcelona que ja es 
portava a terme per la Generalitat de Catalunya fins a la transmissió de la finca a 
favor de l’Ajuntament a títol de compravenda. 

TERCERA.- TERMINI. 

La present autorització finirà els seus efectes, com a molt tard, el dia 31 de 
desembre de 2024, en que la Generalitat de Catalunya haurà d’entregar la possessió 
de la finca un cop s’hagi completat el total trasllat dels interns preventius i penats. 

D’acord amb el que preveu el protocol signat antre ambdues Administracions el dia 
10 de gener de 2017, el trasllat dels interns del centre penitenciari obert s’haurà de 
produir com a molt tard amb l’entrada en funcionament de l’equipament de la Zona 
Franca de Barcelona del nou centre penitenciari obert de Barcelona, reduint-se per 
tant, en el que s’escaigui el termini previst al paràgraf anterior. 

QUARTA.-CÀNON. 

Atesa la finalitat de l’autorització i la condició d’Administració Pública de l’autoritzada, 
s’estableix la gratuïtat de l’ocupació. 
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CINQUENA.- GARANTIES. 

Es dispensa a l’autoritzada, atès el seu caràcter d’Administració Pública i la finalitat 
de l’autorització, de prestar garantia definitiva, de conformitat amb l’article 95.1 del 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic. 

SISENA.-NATURALESA JURÍDICA. 

L'autorització resta subjecta a les prescripcions de l'article 57.2 i 60.1 del Decret 
336/1988, de 17 d'octubre de 1988, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni 
dels Ens Locals i a l’article 218 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual 
s’aprova la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i, com a conseqüència, 
l'ocupació temporal concedida s'entendrà com a una possessió precària 
essencialment revocable per raons d'interès públic. 

En cap cas l’autorització tindrà caràcter de concessió de servei públic. 

L’autorització s'atorgarà a risc i ventura de l’autoritzada, salvant el dret de propietat i 
sense perjudici d'altri. 

SETENA.- DISPOSICIONS REGULADORES. 

L’autorització es regirà, en primer terme, per les presents condicions i, en tot allò 
que no hi estigui previst, per: 

1.- La Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

2.- La Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions 
Públiques. 

3.- El 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 i el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, 
aprovat per Decret de la Generalitat 336/1988, de 17 d'octubre. 

4.- Els principis del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, per a resoldre els 
dubtes i les llacunes, d’acord amb el seu article 4.2. 

5.- La Carta Municipal de Barcelona aprovada per Llei 22/1998, de 30 de desembre i 
la Llei 1/2006, de 13 de març, per la qual es regula el règim especial del municipi de 
Barcelona. 

6.- El Reglament Orgànic Municipal, aprovat per acord del Plenari del Consell 
Municipal de 16 de febrer de 2001. 

Subsidiàriament seran aplicables, si s'escau, les altres normes del Dret Administratiu 
en general, i a manca d'elles, les del Dret comú. 
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VUITENA.- OBRES I INSTAL·LACIONS. 

El local es cedeix en l’estat actual d’escomeses generals i condicions existents 
corresponents als subministraments de que està dotat l’immoble. 

L’autoritzada no podrà realitzar obres ni modificacions de l’espai objecte d’ocupació 
sense autorització expressa de la Corporació municipal. En aquest cas, l’autoritzada 
haurà de realitzar, al seu càrrec exclusiu, les obres i treballs sota la supervisió dels 
Serveis Tècnics de l'Ajuntament, i obtenir, si s’escau, la preceptiva llicència municipal 
d’obres. 

La totalitat de les millores incorporades de manera permanent i fixa a l’espai 
autoritzat quedaran de propietat municipal, sense indemnització o compensació de 
cap mena. 

NOVENA.- DESPESES DE CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I FUNCIONAMENT. 

L’entitat autoritzada assumirà les despeses de conservació, manteniment i 
funcionament de l’espai ocupat i de les seves instal·lacions i serveis que existeixen 
en ell r, incloses les de contractació amb les companyies de subministraments, les 
altes dels comptadors i, en general, totes les despeses derivades de la utilització del 
dit immoble i la seva destinació a la finalitat objecte de l’autorització, a més dels 
tributs de qualsevol classe que siguin legalment exigibles i que gravin la propietat. 

En tot cas, si malgrat això l'Ajuntament realitza algun pagament pels conceptes 
indicats, podrà repercutir-lo a l'entitat autoritzada. 

Durant la vigència de l’ocupació, l’autoritzada s'obliga a mantenir l'espai en bon estat 
de conservació, salubritat, neteja i ús, així com a complir les disposicions i 
instruccions que pugui dictar l’Ajuntament que podrà efectuar les inspeccions i 
verificacions que consideri convenients. 

DESENA.- RESPONSABILITAT. 

L’autoritzada respondrà, d’acord amb la normativa legal aplicable, dels danys i 
perjudicis que, si s'escau, es produeixin a terceres persones o al mateix Ajuntament 
com a conseqüència de l'ocupació i ús del local, de l'estat de conservació, 
funcionament i seguretat de la instal·lació i de l'exercici de les activitats que s'hi 
duguin a terme o, en general, de qualsevol accident que es produeixi amb 
independència de la causa que l'hagi provocat, encara que sigui una causa exterior i 
aliena. Com a contrapunt, l'Ajuntament gaudirà d'una indemnitat total, respecte del 
qual no restarà en relació de dependència l’autoritzada als efectes de possibles 
responsabilitats penals. 

L’autoritzada subscriurà una pòlissa d'assegurances contra els riscos comuns i haurà 
de contractar també, al seu càrrec, una pòlissa d'assegurances que garanteixi la 
responsabilitat civil davant de tercers, derivada de l'ocupació i ús de l’espai. 

ONZENA.-COMPLIMENT DE NORMES I OBTENCIÓ DE LLICÈNCIES. 
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L’entitat autoritzada haurà de complir la normativa legal i reglamentària aplicables a 
la instal·lació, posada en funcionament, conservació i seguretat de la mateixa, així 
com a les activitats que es desenvoluparan en l’espai ocupat, i obtenir les 
autoritzacions preceptives dels organismes públics competents, atès que la present 
autorització solament tindrà efectes patrimonials, concretats en l’ocupació de l’espai 
de propietat municipal, sense cap altra conseqüència o significació. 

DOTZENA.- INTRANSMISSIBILITAT. 

L’entitat autoritzada no podrà arrendar, subarrendar o traspassar l’espai ocupat ni, 
en general, cedir, per qualsevol modalitat jurídica, els drets i obligacions derivats de 
l’autorització aquí regulada a favor de terceres persones, públiques o privades. 

TRETZENA.- RELACIONS DE L’AUTORITZADA AMB TERCERS. 

Els contractes que l’autoritzada concerti amb tercers tindran caràcter privat i no 
seran, en cap cas, font d'obligacions per a l'Ajuntament. 

En aquests contractes haurà de figurar, com a clàusula expressa, que els tercers no 
adquireixen drets de cap mena enfront de l'Ajuntament. Hi constarà, també 
expressament, que s'extingiran automàticament en el moment d'extingir-se 
l’autorització, per qualsevol causa. 

En aquest marc de la contractació amb tercers, podrà l’autoritzada encarregar i 
transferir la gestió de les activitats a altres persones o entitats, amb l’oportuna 
comunicació a l’Ajuntament, sense que això comporti de cap manera la transmissió 
total o parcial de la seva condició de titular de l’ocupació ni l'alteració de la relació 
jurídica entre l'Ajuntament i l’entitat autoritzada. 

El personal dependrà exclusivament de l’entitat autoritzada i no tindrà, per tant, 
relació laboral, administrativa o de cap altra classe amb l’Ajuntament. 

CATORZENA.- EXTINCIÓ I EFECTES. 

L’autorització d’ús s’extingirà per les causes següents: 

a) El transcurs del termini establert a la condició tercera. 

b) L'incompliment greu i reiterat d'alguna de les obligacions essencials que assumeix 
la l’autoritzada d'acord amb aquestes condicions i la normativa aplicable. En tots els 
casos d'incompliment, caldrà tramitar expedient, amb l'audiència de l'interessat i la 
concessió d'un termini adient per a esmenar les deficiències o superar la situació, 
transcorregut el qual sense que s'hagi superat la infracció, l'Ajuntament decretarà la 
revocació de l’autorització amb efectes des de la data de notificació de la resolució 
municipal corresponent. 

c) La resolució de l’autorització acordada per l'Ajuntament per una causa d’interès 
públic sobrevinguda, prèvia l'oportuna notificació a l’autoritzada amb una anticipació 
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mínima de sis mesos. En aquest cas es determinarà, si s’escau, la indemnització a 
favor de l’autoritzada que procedeixi. 

d) La destinació total o parcial de l’espai ocupat, a activitats diferents a les que 
constitueixen la seva finalitat. 

e) El desistiment o renuncia de l’entitat autoritzada, prèvia l’oportuna notificació a 
l’Ajuntament amb una anticipació mínima de sis mesos. 

f) La interrupció dels serveis que presta l’entitat autoritzada durant un període 
superior a dos mesos, llevat dels casos de força major. 

g) El mutu acord de les parts. 

h) Les altres causes d’extinció que resultin de la legislació aplicable. 

Extingida l’autorització per qualsevol causa, l'entitat autoritzada haurà de desallotjar 
l’espai, sense dret a indemnització o compensació de cap classe, llevat si s’escau del 
cas que preveu el punt c) anterior. Si no lliura voluntàriament la possessió de l’espai 
a l'Ajuntament, aquest podrà recuperar-la per si mateix, seguint els tràmits del 
desnonament administratiu que regula el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, 
amb les despeses corresponents a càrrec de l’autoritzada. 

L'extinció de l’autorització per qualsevol causa donarà lloc, de forma automàtica, la 
de tota classe de drets, constituïts per l’entitat ocupant, encara que haguessin estat 
autoritzats per l'Ajuntament. 

QUINZENA.-DESPESES I TRIBUTS. 

Aniran a càrrec de l’autoritzada les despeses i tributs de qualsevol classe que es 
produeixin com a conseqüència de l'atorgament de l’autorització. 

SETZENA.- JURISDICCIÓ COMPETENT. 

Serà competència de la jurisdicció contenciosa- administrativa de la ciutat de 
Barcelona el coneixement de les qüestions i controvèrsies que l’autorització pogués 
suscitar. 
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