XV Conveni filial entre el Departament de Justícia i el Consell Evangèlic de Catalunya

Barcelona, 18 de novembre de 2009
Reunits

D’una part, Mª Jesús Martinez Enciso, directora general de Recursos i Règim Penitenciari
del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, que actua en virtut de la
Resolució JUS/2132/2008, de 27 de juny, de delegació de funcions de la consellera de
Justícia en diversos òrgans del Departament (DOGC núm. 5168, de 8 de juliol de 2008), i de
l’altra, Guillem Correa i Caballé secretari general i representant del Consell Evangèlic de
Catalunya, (NIF núm. Q-5800689-A), es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària
per atorgar aquest document i

Manifesten

1r. Que, en data 6 de febrer de 1995, ambdues parts van signar un Conveni marc per a la
prestació del servei d’assistència espiritual i religiosa evangèlica als interns dels centres
penitenciaris de Catalunya,
2n. Que en data 12 de juny de 1995 ambdues parts van acordar modificar l’acord marc
esmentat en l’apartat anterior en el sentit d’afegir un pacte 11è amb el redactat següent:
“Anualment, mitjançant un conveni filial es podrà pactar una aportació econòmica del
Departament de Justícia en concepte de contraprestació pel desenvolupament de les
tasques de caire assistencial no religiós i de lleure previstes en l’apartat e) del pacte segon
d’aquest acord”.
3r. Que el Departament de Justícia té disponibilitat pressupostària en aquest exercici 2009,
per atendre la despesa que comporta la signatura d’aquest nou Conveni filial.
En conseqüència, per tal de regular l'esmentada col·laboració entre el Departament de
Justícia i el Consell Evangèlic de Catalunya, les dues parts acorden signar aquest XV
Conveni filial, que es regeix pels següents:

Pactes
Primer. El Departament de Justícia tramitarà la proposta d’ordenació de pagament a favor
del Consell Evangèlic de Catalunya per una quantitat màxima anual de 25.818,06 euros,
amb càrrec a la partida pressupostària D/227001000/2130 del vigent pressupost de la
Generalitat de Catalunya, en contraprestació pel desenvolupament de les tasques de caire
assistencial no religiós i de lleure previstes en l’apartat e) del pacte segon de l’acord marc”.
El pagament es farà efectiu prèvia presentació per part del Consell Evangèlic de Catalunya
d’una factura per la quantitat corresponent a les tasques dutes a terme .

Segon. El Consell Evangèlic de Catalunya ha de presentar a la Direcció General de
Recursos i Règim Penitenciari, quan acabi aquest exercici, una memòria que reflecteixi les
actuacions fetes en el marc d’aquest conveni i que ha d’incloure com a mínim: el nombre
d’usuaris atesos, el personal del Consell Evangèlic que ha treballat per fer el Conveni, les
hores setmanals que ha dedicat aquest personal i les despeses que s’han fet per dur a
terme el Conveni esmentat.
Tercer. El Consell Evangèlic de Catalunya ha de contractar una pòlissa d’assegurança, de
responsabilitat civil, de l’entitat i del personal del seu servei, d’acord amb l’article 18.2 del
Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials, en la
redacció donada pel Decret 333/2002, de 19 de novembre.
Quart. El Consell Evangèlic de Catalunya es compromet a respectar la intimitat de les
persones que lliurement acceptin participar en les activitats i actuacions de caire assistencial
i de lleure, de signe cultural o religiós, relacionades directament amb el desenvolupament
humà de l’intern, a mantenir la confidencialitat i a garantir la seguretat i integritat de les
dades que se li cedeixin sobre les persones ateses i de les que obtinguin durant l’execució
d’aquest Conveni.
Cinquè. Per tal de dur a terme, entre altres actuacions, el seguiment i l’avaluació d’aquest
Conveni, de garantir-ne el compliment i de resoldre els possibles dubtes que puguin sorgir
en la seva interpretació, s’ha de constituir una comissió mixta formada per representants de
la Direcció General de Recursos i Règim Penitenciari i el Consell Evangèlic de Catalunya.
En tot cas, la comissió mixta s’haurà de reunir de manera regular una vegada a l’any.
Sisè. D’acord amb l’article 6.3 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de regim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, els problemes i
discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació i aplicació del conveni seran resolts per la
comissió mixta regulada en el pacte cinquè d’aquest conveni. Així mateix, i de conformitat
amb el que preveu l’article 8.3 de la mateixa norma les qüestions litigioses que es puguin
derivar del present conveni, atesa a seva naturalesa administrativa, seran del coneixement i
de la competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
Setè. S’estableix la vigència d’aquest Conveni filial des de l’u de gener al 31 de desembre
de 2009.
En prova de conformitat, les dues parts signen aquest Conveni, per duplicat i a un sol efecte,
en la data i el lloc esmentats al començament.
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