CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA I LA VANGUARDIA EDICIONES S.L.

D’una part, el senyor Albert Batlle i Bastardes, Secretari de Serveis
Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil del Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya, que actua en virtut de la Resolució JU/60/2006, d’11
de gener, de delegació de funcions del conseller de Justícia en diversos òrgans
del Departament (DOGC núm. 4.558, de 25 de gener de 2006),
i de l’altra, el senyor Pedro González Guardiola i el senyor David Carrión Isbert,
el primer com a director general i el segon com apoderat de La VANGUARDIA
EDICIONES, S.L. segons escriptura d’apoderament atorgada davant el notari
de Barcelona senyor Juan-José López Burniol, sota el número de protocol
2.868, amb domicili social a Barcelona, carrer Ramón Turró, número 171 i CIF
núm. B-61475257.

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 l’execució penal i molt
concretament en el desenvolupament de l’acció rehabilitadora en aquest camp.
II. Que la Vanguardia Ediciones S.L. és una empresa editorial que esta
especialitzada en l’àmbit de la comunicació i 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, havent-se de destinar a allò determinat a l’oferiment o la
donació.

Per la qual cosa,

ACORDEN:
Primer. Que la Vanguardia Ediciones S.L. fa donació al Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya del diari la Vanguardia, el nombre
d’exemplars del diari que es detalla en l’annex d’aquest conveni, des del 16 de
juny al 19 de setembre ambdós inclosos, a fi que siguin destinats als centres
penitenciaris de Catalunya, per tal que es fomenti l’accés a la cultura i la
informació periodística als centres penitenciaris dins el pla de foment de la
lectura, sens perjudici que en el decurs de la anualitat vigent la Vanguardia
Ediciones S.L. pugui pactar noves donacions, el detall de les quals es
concretarà en el moment de fer-les.

Segon. El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, mitjançant
la subscripció d’aquest conveni, accepta la donació oferta per la Vanguardia
Ediciones S.L. i manifesta la seva voluntat de destinar als centres penitenciaris
de Catalunya els bens donats, que distribuirà entre els diferents centres en
funció de les necessitats de cadascun, tal i com, es detalla en l’annex d’aquest
conveni.
Tercer. Els detalls d’aquesta donació seran publicats en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb allò que preveu l’art. 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.

I en prova de conformitat, amb el seu contingut, signen, per duplicat, aquest
document.

Barcelona, 9 de juliol de 2008

Pel Departament de Justícia

Albert Batlle i Bastardas
Secretari de Serveis Penitenciaris,
Rehabilitació i Justícia Juvenil

Per la Vanguardia Ediciones S.L.

Pedro González Guardiola
Director General

.

David Carrión Isbert
Apoderat

ANNEX I: RELACIÓ DE DISTRIBUCIÓ DE DIARIS “LA VANGUARDIA” PER
CENTRE PENITENCIARI OBJECTE D’AQUESTA DONACIÓ

Centre Penitenciari

Nombre de diaris

Homes de Barcelona

350

Dones de Barcelona

175

Joves de Barcelona

175

Brians -1

400

Brians-2

350

Quatre Camins

400

Ponent

350

Tarragona

175

Girona

125

Figueres

125

CP Obert Barcelona

175

CP Obert Lleida

175

