Conveni entre el Departament de Justícia i l’Associació per a la Promoció
i Inserció Professional (APIP)
Barcelona, 2 d’abril de 2008
Reunits
D’una part, el sr. Joan Mauri Majós, Secretari General del Departament de
Justícia, que actua en virtut de la Resolució JUS/60/2006, d’11 de gener de
delegació de funcions del conseller/a de Justícia, i de l’altra, Montserrat Font i
Sanmiguel, gerent de l’ Associació per a la Promoció i Inserció Professional
(APIP), que actua en virtut dels poders atorgats en l’escriptura pública de data
26 de març de 1992, i ratificats mitjançant escriptura pública de data 9 de maig
de 1997, es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar
aquest document i
Manifesten
I. Que per donar compliment a l’article 25.2 de la Constitució espanyola, que
estableix que les penes privatives de llibertat estan orientades cap a la
reeducació i la reinserció social, és fonamental la prestació efectiva als interns
dels recursos necessaris que els facilitin la inserció sociolaboral i afavoreixin la
prevenció de la reincidència delictiva.
II. Que per fer efectiva aquesta eina de reinserció sociolaboral, és fonamental
comptar amb la col·laboració permanent d’altres institucions, organitzacions i
entitats sense ànim de lucre.
III. Que l’ Associació per a la Promoció i Inserció Professional (APIP) té interès
en desenvolupar un programa d’intervenció socioeducativa per oferir una
alternativa a la presó als interns que es troben en tercer grau de tractament
penitenciari, i per a això l’ Associació compta amb un habitatge situat al carrer
XXXX del terme municipal de Barcelona, on s’ubica la Unitat Dependent
Barcelonès, d’acord amb Resolució de data 2 d’abril de 2008 de la Consellera
de Justícia de creació d’aquesta Unitat Dependent.
IV. Que el Departament de Justícia ha de promoure i estimular la recerca de
projectes que possibilitin la reinserció dels interns i la prevenció del delicte, i
valora molt positivament el programa d’intervenció socioeducativa adreçat a
interns penats i classificats en tercer grau de tractament de l’Associació per a la
Promoció i Inserció Professional (APIP), i vol donar-hi suport econòmic.

V. Que l’article 113.2 del Reial Decret 190/1996, de 9 de febrer, pel qual
s’aprova el Reglament Penitenciari, disposa que l’Administració penitenciària
tindrà en compte els recursos existents en la comunitat per a l’execució de les
activitats de tractament penitenciari.
VI. Que l’article 165.2 del mateix text legal, estableix que els serveis i
prestacions de caire formatiu, laboral i de tractament que els interns reben a les
Unitats Dependents són gestionats de forma directa i preferent per
associacions o organismes no penitenciaris.
En conseqüència, les dues parts acorden subscriure aquest conveni, que es
regeix pels següents:

Pactes
Primer. L’objecte d’aquest conveni és que l’Associació per a la Promoció i
Inserció Professional (APIP) desenvolupi un itinerari integral de reinserció
adreçat a la població reclusa que s’especifica al pacte quart d’aquest conveni, i
gestioni la Unitat Dependent Barcelonès de formació i inserció sociolaboral
situada al carrer XXXX del terme municipal de Barcelona, amb capacitat per
a un màxim de vint i dos usuaris en aplicació de l’art. 165 del RP més sis
places per a interns en aplicació de l’art. 86.4 del RP.

Segon. L’Associació per a la Promoció i Inserció Professional (APIP) ha de dur
a terme, a més, les accions pròpies i específiques de formació ocupacional i
d’acompanyament a la inserció laboral, amb d’altres recursos econòmics no
contemplats en aquest conveni.

Tercer. La Unitat depèn administrativament del Centre Penitenciari Obert de
Barcelona i, per tant, els òrgans col·legiats i unipersonals d’aquest tenen les
competències i responsabilitats, respecte als interns destinats en aquesta
Unitat, recollides en la legislació vigent.
Quart. Les persones a les quals es pot prestar aquesta atenció són les
següents:
-

Interns penats i classificats inicialment en tercer grau de tractament,
que tinguin una expectativa laboral clara (amb contracte laboral previ

-

-

a l’ ingrés o possibilitats laborals contrastades) i que tinguin la seva
residència habitual i/o l’activitat laboral ubicades a la comarca de
Barcelona o adjacents a aquesta.
Interns progressats a tercer grau de tractament que presentin una
evolució conductual positiva, i que tinguin la seva residència habitual
i/o l’activitat ocupacional/laboral ubicades a la comarca de Barcelona
o adjacents a aquesta.

Cinquè. L’Associació per a la Promoció i Inserció Professional (APIP)
determina com a criteris objectius d’admissió de casos a la Unitat Dependent
els següents:
-

-

Els interns derivats no han d’estar en un procés de consum actiu de
substàncies tòxiques, ni patir cap malaltia mental o física que els
impedeixi l’exercici d’una activitat laboral.
Els interns derivats s’han de comprometre, prèviament i per escrit
(annex núm. 1), a participar de manera activa en les accions que es
duguin a terme en el marc d’aquest conveni, a tenir un comportament
solidari i a complir les normes de convivència de la Unitat, d’acord
amb els principis de confiança mútua i autorresponsabilitat que
inspiren el règim penitenciari obert.

Sisè. Les normes de funcionament intern de la Unitat, elaborades pels
responsables d’APIP i aprovades pel Consell de Direcció del Centre
Penitenciari Obert de Barcelona, amb l’informe previ de la Junta de Tractament,
han de recollir els drets i les obligacions dels residents, l’horari general i les
normes de convivència i comunicacions internes.
Setè. La durada de l’estada dels interns a la Unitat Dependent de formació i
inserció sociolaboral serà la necessària per complir els objectius formatius i
d’inserció sociolaboral establerts.
Vuitè. La Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, a
proposta de les Juntes de Tractament dels centres penitenciaris de Catalunya,
ha d’acordar els interns que han de ser destinats a la Unitat Dependent, d’acord
amb els criteris generals per a la classificació en tercer grau i tenint en compte
els pactes quart i cinquè d’aquest conveni. En tot cas, orientativament, s’ha de
tenir en compte que, des del moment de l’ingrés dels interns a la Unitat
Dependent, el temps pendent fins a l’assoliment de les 2/3 parts de la
condemna no ha de ser inferior a vuit mesos efectius d’estada a la presó.

Novè. Abans que l’intern ingressi a la Unitat, els Equips Tractament dels
centres penitenciaris de Catalunya han d’enviar, juntament amb l’annex núm. 1
d’aquest conveni, un protocol d’informació (annex núm.2) i un programa
individual de tractament (PIT) especialment dissenyat per a l’intern que reculli
totes les dades necessàries per gestionar-lo.

Desè. Els responsables de la Unitat Dependent es comprometen a facilitar per
escrit, en qualsevol moment, tota la informació que els professionals del centre
penitenciari necessitin per poder resoldre algun assumpte rellevant per a la
situació penitenciària de l’intern derivat.

Onzè. L’atenció sanitària dels interns acollits a la Unitat Dependent quedarà
coberta pel Sistema Públic de la Seguretat Social. A aquest efecte, els Equips
de Treball Social dels centres penitenciaris han d’orientar als interns a fer les
gestions que calguin abans de derivar-los a la Unitat Dependent.
Pel que fa a les prestacions farmacèutiques, els serveis sanitaris del Centre
Penitenciari Obert de Barcelona han de facilitar als interns derivats, en una
primera fase i fins que siguin atesos per la xarxa pública sanitària, la medicació
que els calgui, a excepció d’aquells casos en què l’ intern disposi de recursos
econòmics suficients per afrontar la despesa.
Dotzè. L’ Associació per a la Promoció i Inserció Professional (APIP) ha
d’assumir les despeses originades per la subscripció d’una pòlissa
d’assegurança d’accidents i una pòlissa asseguradora de responsabilitat civil
que cobreixi les incidències que es puguin derivar del funcionament de la Unitat
i del seu personal, d’acord amb el que estableix l’article 18.2 del Decret
284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials,
en la redacció donada pel Decret 333/2002, de 19 de novembre.

Tretzè. L’ Associació per a la Promoció i Inserció Professional (APIP) es
compromet a respectar la intimitat de les persones que resideixin en la Unitat
Dependent Barcelonès, a mantenir la confidencialitat i a garantir la seguretat i
la integritat de les dades que se li cedeixen sobre les persones que s’integrin
en el programa i de les que obtinguin durant l’execució d’aquest conveni,
d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

Catorzè. D’acord amb el que disposa l’article 166.3 del Reial Decret 190-1996,
de 9 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament Penitenciari, es constitueix una
Comissió Mixta, formada per un professional del Servei de Medi Obert i Serveis
Socials, per un representant del Centre Penitenciari Obert de Barcelona i per
un representant de l’ Associació per a la Promoció i Inserció Professional
(APIP). Aquesta Comissió, com a mínim, s’ha de reunir semestralment per tal
de fer el seguiment del desenvolupament del projecte i avaluar-ne els resultats
obtinguts, sens perjudici que es puguin mantenir reunions cada vegada que es
consideri necessari.
Quinzè. El Departament de Justícia tramitarà les propostes d’ordenació de
pagaments mensuals a nom de l’ Associació per a la Promoció i Inserció
Professional (APIP) que emetrà una factura mensual a tal efecte. L’ import
anual és de 195.000 euros (cent noranta cinc mil euros), amb càrrec a la
partida pressupostària D/227001000/2130 d’aquest exercici pressupostari.
Setzè. L’ Associació per a la Promoció i Inserció Professional (APIP) ha de
presentar al Servei de Medi Obert i Serveis Socials, quan acabi aquest exercici,
una memòria que reflecteixi les actuacions dutes a terme amb les persones
ateses en el marc d’aquest conveni, i per elaborar-la s’haurà de coordinar amb
aquest Servei.

Dissetè. Aquest conveni es podrà extingir per alguna de les causes següents:
a) Acord mutu de les parts manifestat per escrit.
b) Denúncia d’una de les parts feta amb un mínim de tres mesos
d’antelació, sense perjudici que l’actuació iniciada continuï fins que
finalitzi.
c) Per incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni
per alguna de les parts.
d) Les generals establertes per la legislació vigent.

Divuitè. Les discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació o aplicació del
present conveni seran resoltes per la Comissió Mixta que es constituirà d’acord
amb el pacte catorzè. De conformitat amb el que preveu l’article 8.3 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, les qüestions litigioses que es puguin derivar del
present conveni, atesa la seva naturalesa administrativa, són del coneixement i
de la competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Dinovè. S’estableix la vigència d’aquest conveni des de l’1 de gener fins al 31
de desembre de 2008, i es pot prorrogar anualment i sempre que les dues parts
ho acordin expressament.
En prova de conformitat, les dues parts signen aquest conveni, per duplicat i a
un sol efecte, en la data i el lloc esmentats al començament.

El secretari General
p.d. (Resolució JUS/60/2006, d’11 de gener
DOGC 4558, de 25.01.06)

Sr. Joan Mauri i Majós

La gerent de l’Associació
per a Promoció i Inserció
Professional (APIP)

Sra. Montserrat Font i Sanmiguel

