Ii
R "N D<H l H OUSE M O:"l DAnORI

CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE JUSTíCIA DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA I RANDOM HOUSE MONDADORI, SA

D'una part, l'Hble. Sra. Montserrat Tura i Camafreita, consellera de Justícia de
la Generalitat de Catalunya, amb domicili al carrer de Pau Claris, 81, 08010
Barcelona, i
De l'altra, el Sr. Ricardo Cavallero, en la seva qualitat de persona física que
representa Random House Mondadori , entitat on exerceix els càrrecs de
conseller delegat i director general, amb domicili a la travessera de Gràcia, 4749,08021 Barcelona, i registrat al Registre Mercantil de Barcelona, caixa 6261 ,
volum 1069, foli 187, secció 2a, inscripció 1a, i NIF A08116147.

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 el desenvolupament de les polítiques
socials en aquest camp.
II. Que l'entitat Random House Mondadori és una empresa editorial
especialitzada en publicació de llibres d'entreteniment, que desitja col·laborar
amb les polítiques socials lligades al foment de la lectura i entreteniment de tots
els ciutadans i, per aquest motiu, dóna suport al Departament de Justícia en la
seva realització.

III. 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, í que la seva destinació ha de ser la determinada a
l'oferiment o la donació.

Per la qual cosa,
ACORD EN
Primer. Que l'empresa Random House Mondadori, SA, té la voluntat de donar
purament i simplement una sèrie de llibres en perfecte estat als centres
penitenciaris de Catalunya , com també de realitzar-hi esdeveniments culturals
amb escriptors dels quals publica llibres. Les donacions es faran, com a mínim,
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amb caràcter anual. El llistat de cada donació s'aportarà en el moment de ferIa, amb la finalitat que les obres siguin distribuïdes als centres penitenciaris de
Catalunya per fomentar la pràctica de la lectura entre les persones que hi estan
internades. D'acord amb l'article 12.3 del Text refós de la Llei de patrimoni de la
Generalitat, el Departament de Justicia haurà de publicar els detalls de
l'adquisició lucrativa en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .
Segon. Que el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
acceptarà les successives donacions i distribuirà els llibres entre els seus
centres penitenciaris a Catalunya d'acord amb les necessitats que estimi
oportunes.

I en prova de conformitat amb el seu contingut, les parts signen aquest
document.
Barcelona, 14 de gener de 2008
Pel Departament de Justícia

Montserrat Tura

Per Random House Mondadori, SA

Ricardo Cavallero

