CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA I LA UNIVERSITAT DE LLEIDA

REUNITS
D’una part, el senyor Pere Soler i Campins, director general de Serveis Penitenciaris, el
qual actua en representació del Departament de Justícia en virtut de la Resolució
JUS/498/2013, de 8 de març, de delegació de competències del conseller de Justícia en
diferents òrgans del Departament (DOGC núm. 6334, de 13.3.2013).
I d’una altra, el senyor Roberto Fernández Díaz, rector de la Universitat de Lleida (UdL),
ubicada a Lleida, plaça de Víctor Siurana, núm. 1, amb NIF Q-7550001-G, en nom i
representació de la Universitat de Lleida, en virtut del Decret 340/2011, de 17 de maig
(DOGC núm. 5882, de 19.5.2011).

MANIFESTEN
I.

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, molt
concretament en desenvolupar les polítiques socials en aquest àmbit.

II. Que la UdL, com a espai de generació i difusió del coneixement científic i cultural,
considera escaient de col·laborar en la formació de les persones, dels diferents sectors
socials, en els diversos aspectes i àmbits del coneixement.
III. Que la UdL i el Departament de Justícia volen col·laborar conjuntament en la viabilitat
d’aquest projecte per formar en diversos temes d’interès interns del Centre Penitenciari
Ponent mitjançant la col·laboració voluntària de membres de la comunitat universitària de
la Universitat de Lleida.
IV. Que aquest projecte no té contraprestació econòmica, i que les dues parts assumiran les
despeses que hi pugui haver tal com preveuen els acords.
Per tot això,
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ACORDEN
Primer. Objecte del Conveni
L’objecte d’aquest Conveni de col·laboració és dur a terme un Programa d’informació i
formació cultural en temes d’interès per a grups d’interns del Centre Penitenciari Ponent.
Així mateix, el Conveni pretén que la formació general que rebin els interns sigui una eina
d’emancipació social, per a la igualtat d’oportunitats i per a la no-discriminació d’aquest
col·lectiu.
Segon. Accions a desenvolupar
El centre penitenciari esmentat seleccionarà els interns que participin en aquest
Programa, segons els criteris que estableixin, i d’acord amb la programació que es
determini anualment entre ambdues institucions.
Tercer. Obligacions i compromisos de les parts
La UdL aportarà el material i el personal necessari per desenvolupar aquest Programa
sense que aquesta col·laboració comporti establir cap relació de caràcter funcionarial,
estatutària o laboral entre el personal que la Universitat aporti i el Departament de
Justícia.
Pel que fa al Departament de Justícia, la Direcció del Centre Penitenciari i/o la Junta de
Tractament es coordinaran per dur a terme el Programa del Conveni d’acord amb el que
disposen l’article 131.4 del Reial decret 190/1996, de 9 de febrer, pel qual s’aprova el
Reglament penitenciari, i l’article 32 del Decret 329/2006, de 5 de setembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a
Catalunya.
Quart. Protecció de dades
La Universitat de Lleida es compromet a no fer cap mena de tractament de les dades
personals de què disposi com a conseqüència d’aplicar aquest Conveni, més enllà del
que sigui necessari per aconseguir-ne les finalitats. De la mateixa manera, es compromet
a no manipular, transformar ni cedir a tercers les dades esmentades o els arxius que les
contenen, fora de l’estricte objecte de la relació subscrita per ambdues parts, així com a
guardar-ne estricte confidencialitat, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la normativa que la desplega.
Cinquè. Codi ètic
El personal de la UdL, ja sigui professional o voluntari, per acomplir les finalitats del
Programa del Conveni ha d’assumir i complir les previsions que es recullen al Codi ètic
dels professionals de l’execució penal a Catalunya, aprovat a la Circular 2/2011, de 10 de
novembre de 2011.
Sisè. Comissió de Seguiment
A fi de supervisar i vetllar pel bon desplegament del Conveni, i implementar-lo
correctament, es constituirà una Comissió de Seguiment integrada pel/ per la
subdirector/a general de Programes de Rehabilitació i Sanitat o la persona que designi,
en representació del Departament de Justícia, i el rector de la UdL o la persona en qui
delegui, en representació de la UdL, que es reunirà com a mínim una vegada cada any i
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sempre que sigui necessari per resoldre les incidències o les dificultats del Conveni, així
com per valorar les pròrrogues corresponents.
Setè. Durada
El Conveni present entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura i el termini
s’acabarà al cap d’un any.
No obstant això, la seva vigència es podrà prorrogar automàticament si cap de les parts
manifesta el contrari per escrit.
Vuitè. Causes de resolució
Aquest Conveni es podrà extingir per alguna de les causes següents:
•
•
•
•
•

El mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
Denúncia d’alguna de les parts per escrit amb un mínim de 3 mesos
d’antelació.
La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de dur a terme les activitats
que en constitueixin l’objecte.
Incompliment per alguna de les parts de les obligacions derivades d’aquest
Conveni.
Les generals establertes per la legislació vigent.

Novè. Règim jurídic i resolució de conflictes
D’acord amb el que disposa 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. També, 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.
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 sisè. De
conformitat amb el que preveu l’article 110.2.l) de la Llei 26/2010, les qüestions litigioses
que es puguin derivar del Conveni present, atesa la seva naturalesa administrativa, seran
del coneixement i la competència de la jurisdicció contenciosa administrativa.

I com a prova de conformitat amb el seu contingut, les parts signen aquest document.

Barcelona, 4 de juliol de 2014

Pere Soler i Campins

Roberto Fernández Díaz
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