CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA I LA DIRECCIÓ DELS CLUBS DIR

D’una part, el senyor Josep M. Vallès i Casadevall, conseller del Departament
de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb domicili al carrer de Pau Claris,
81, 08010 Barcelona, i
Per l’altra, el senyor Ramon Canela i Piqué, en la seva qualitat de persona
física que representa a Centres d’Activitats Físiques, SA, que és, al seu torn
administrador únic d’Inmobles 3000, SL, societat domiciliada a Barcelona, al
carrer d’Indústria, 90-92, entresol 6a, amb NIF B-61 832 101.

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 rehabilitació penitenciària i
molt concretament en el desenvolupament de les polítiques socials en aquest
camp.
II. Que la societat Inmobles 3000, SL és una empresa catalana del Grup de
serveis esportius, que sota la marca DiR, està especialitzada en l’activitat del
fitness i 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.
III. Que l’article 12.2 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, havent-se de destinar a allò determinat a l’oferiment o la
donació.

Per la qual cosa,

ACORDEN:
Primer. Que la societat Inmobles 3000, SL té la voluntat de donar pura i
simplement una sèrie de màquines de fitness de segona mà i en perfecte estat
de funcionament. Les donacions es faran amb caràcter succeïu. El llistat de
cada donació s’adjuntarà formant part d’aquest conveni, amb la finalitat que
siguin distribuïdes als Centres Penitenciaris i els Centres Educatius de Justícia
Juvenil de Catalunya, perquè es pugui fomentar la pràctica esportiva entre el
personal ingressat en aquests centres.

Segon. Que el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
acceptarà les successives donacions i, d’acord amb les necessitats que estimi
oportunes, procedirà a fer la distribució de les màquines esmentades, seguint
les polítiques esportives existents en aquest àmbit.

I en prova de conformitat, signen aquest document.

Barcelona, 2006

Pel Departament de Justícia

Per Inmobles 3000, SL

Josep M. Vallès i Casadevall

Ramon Canela i Piqué

