Conveni entre el Departament de Justícia i la Conferència Episcopal Tarraconense, en
representació de les diòcesis de Catalunya

Barcelona, 30 d’abril de 2008

Reunits

D’una part l’Hble. Sra. Montserrat Tura i Camafreita, consellera de Justícia de la Generalitat
de Catalunya, i de l’altra l’Excm. i Rvdm. Sr. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de Tarragona,
en qualitat de president de la Conferència Episcopal Tarraconense, actuant en representació
de les diòcesis de Catalunya, es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per
atorgar aquest document i

Manifesten

I. Que, en data 10 de juliol de 1987, l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Barcelona i l’Hble.
Sr. Conseller de Justícia van signar un Acord marc relatiu a l’assistència religiosa catòlica
als centres penitenciaris amb la finalitat d’afavorir la deguda assistència espiritual i religiosa
a les persones internes dels centres penitenciaris de Catalunya, dins del principi de llibertat
religiosa, d’acord amb el que disposen l’art.16.3 de la Constitució, l’art. 2 de la Llei 7/1980,
de 5 de juliol, sobre llibertat religiosa i l’art. 54 de la Llei orgànica 1/1979, de 26 de setembre,
general penitenciària.

II. Amb la finalitat de dotar de contingut concret l’anterior Acord marc, de data 10 de juliol de
1987, el mateix dia, es va signar un conveni entre les diòcesis de Catalunya i el
Departament de Justícia en el qual s’arribava a compromisos efectius per tal d’acomplir els
objectius assenyalats a l’Acord marc, el qual va ser prorrogat els anys 1988, 1989, 1990,
1991 i successivament fins al 2003. L’any 2004 es va signar un nou conveni que va ser
prorrogat successivament fins l’any 2007.

III. Les diòcesis de Catalunya en aplicació dels convenis esmentats han dut a terme
l’assistència religiosa dels interns dels centres penitenciaris de Catalunya, de forma
ininterrompuda fins ara.

IV. Les parts signants valoren positivament l’aplicació de l’Acord marc i els successius
convenis subscrits, i consideren necessària la continuïtat de la tasca desenvolupada, d’acord
amb el que es preveia al pacte tercer del conveni signat el 10 de juliol de 1987.

En conseqüència, les dues parts acorden subscriure aquest conveni, que es regeix pels
següents

Pactes

Primer. El Departament de Justícia de la Generalitat garanteix l’exercici del dret a
l’assistència religiosa i espiritual dels interns, tot facilitant-ne els mitjans perquè pugui dur-se
a terme als centres penitenciaris.
L’assistència religiosa ha de respectar la llibertat religiosa i de culte dels interns, d’acord
amb el que disposa l’article 2 de la Llei orgànica 7/1980, de 5 de juliol, sobre llibertat
religiosa.

Segon. En compliment del que s’ha exposat anteriorment, a cada centre penitenciari hi ha
un servei o organització per prestar l’assistència religiosa i l’atenció pastoral a les persones
internes, catòliques, que ho sol·licitin.
Aquest servei estarà obert als altres interns que, lliurement i espontàniament ho demanin.
Així mateix, poden beneficiar-se d’aquest servei els familiars dels interns i el personal del
centre penitenciari que ho desitgin, sempre que ho permeti el normal funcionament del
centre penitenciari.

Tercer. Els membres del servei religiós designats per prestar assistència religiosa als interns
portaran a terme, a part de les funcions genèriques esmentades en l’Acord marc, les que
específicament s’enumeren a continuació:
a)
b)
c)
d)
e)

Celebració de la Santa Missa els diumenges i els dies festius.
Organització i direcció de la catequesi.
Administració de Sagraments.
Visites als interns en l’establiment penitenciari.
En general, qualsevol altre activitat directament relacionada amb el servei religiós.

Quart. Els equips directius dels centres penitenciaris, facilitaran els mitjans necessaris per a
la prestació de l’assistència religiosa dels interns que així ho desitgin. El local adequat per a
la celebració dels actes litúrgics quedarà a disposició dels membres del servei religiós.
Igualment, se’ls facilitarà l’ús d’un despatx, d’acord amb el que disposen els articles 49.5 i
230 del Reglament penitenciari, aprovat pel Reial decret 190/1996, de 9 de febrer.

Cinquè. Salvats els drets i els deures dels membres del Cos de Capellans d’Institucions
Penitenciàries, els capellans o les persones idònies per prestar l’assistència religiosa seran
designats i nomenats per l’Ordinari del lloc corresponent, designació que el director del
centre comunicarà al personal de l’establiment.
El centre penitenciari es reserva el dret a demanar la substitució de les persones designades
si infringissin les normes de règim intern del centre. En aquest supòsit, el centre ho
comunicarà a la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil que farà
les gestions necessàries davant l’Ordinari del lloc per procedir a la solució més adequada
que garanteixi la deguda assistència religiosa dels interns. Els membres designats per a
l’assistència religiosa han de desenvolupar les seves tasques tot respectant els drets, els
deures i la normativa establerta a la Llei i al Reglament penitenciari.
Els capellans poden comptar amb la participació de voluntaris que col·laborin en el
desenvolupament del servei religiós, sempre sota la seva responsabilitat i amb el
consentiment del director del centre penitenciari. Aquests voluntaris s’han de regir per la
Circular 1/2001, de gestió del voluntariat als centres penitenciaris de Catalunya i pel
programa de voluntariat.

Sisè. Les persones que prestin el servei d’assistència religiosa desenvolupen la seva
activitat en coordinació amb els diferents serveis del centre penitenciari, els quals hauran de
facilitar els mitjans i la col·laboració necessària per al compliment de la seva missió.
Per assolir una millor integració al centre penitenciari, l’equip directiu, coordinarà el servei
d’assistència religiosa catòlica amb els altres serveis del centre.

Setè. Les persones que prestin el servei d’assistència religiosa es comprometen a respectar
la intimitat de les persones que lliurement hi participin, a mantenir la confidencialitat i a
garantir la seguretat i la integritat de les dades relatives a les persones que participin
d’aquest servei.

Vuitè. El Departament de Justícia tramitarà les propostes d’ordenació de pagament
semestral a la Conferència Episcopal Tarraconense, actuant en representació de les
diòcesis de Catalunya, per un import anual de 120.059,45 euros, (Cent vint mil cinquantanou euros amb quaranta-cinc), amb càrrec a la partida pressupostària D/227001000/2130
d’aquest exercici.
El pagament es farà efectiu prèvia presentació per part de la Conferència Episcopal
Tarraconense d’una factura per la quantitat corresponent a les tasques dutes a terme.

Novè. La Conferència Episcopal Tarraconense, ha de presentar al secretari de Serveis
Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, una memòria que reflecteixi les actuacions
dutes a terme en el marc d’aquest conveni, quan acabi aquest exercici.

Desè. Aquest conveni es podrà extingir per alguna de les causes següents:
a)
b)
c)
d)

Pel transcurs del període establert de vigència del conveni de col·laboració.
Per acord d’ambdues parts.
Per incompliment dels acords que s’estableixin.
Per les causes generals establertes per la legislació vigent.

Les discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació o aplicació del conveni seran resoltes
per la consellera de Justícia després d’escoltar l’entitat. Contra la resolució de la consellera
de Justícia, que exhaureix la via administrativa, es podria interposar, amb caràcter
potestatiu, recurs de reposició davant d’aquest òrgan, en el termini d’un mes, o bé
directament recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, de conformitat amb el que disposen els articles 10.1
a) i 14.1.1 i 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, en el termini de dos mesos, ambdós terminis comptadors a partir de l’endemà
de la notificació de l’acte objecte del recurs.
Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que se’n notifiqui
la seva resolució, es podrà entendre desestimat i es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de sis mesos
a comptar des del dia següent a aquell en què el recurs s’entengui desestimat per silenci.

Onzè. S’estableix la vigència d’aquest conveni per a l’any 2008, amb efectes de l’1 de gener
al 31 de desembre, i pot ser prorrogat anualment sempre que les dues parts així 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.

Honorable Sra. Consellera
del Departament de Justícia

Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe
de Tarragona

Montserrat Tura i Camafreita

Jaume Pujol Balcells

