CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA I CÍRCULO DE LECTORES, S.A.
D’una part, l’honorable senyora Pilar Fernandez i Bozal, consellera de Justícia de la
Generalitat de Catalunya (en virtut del Decret 202/2010, de 27 de desembre, pel qual
es nomenen la vicepresidenta del Govern, els consellers i les conselleres dels
departaments de la Generalitat de Catalunya i el secretari del Govern), amb domicili al
carrer de Pau Claris 81, 08010 Barcelona, qui actua en nom i en representació del
Departament de Justícia, en virtut del que disposa l’article 12.3 del Decret legislatiu
1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de patrimoni de la
Generalitat de Catalunya (DOGC 3791A de 31 de desembre de 2002) i
De l’altra, el senyor Joaquin Alvarez de Toledo en la seva qualitat de persona física
que representa Círculo de Lectores S.A. (en virtut de l’escriptura de poder atorgada
davant el senyor Rafael de Cordoba Benedicto (notari) amb número 2021 i amb data
19 de juliol de 2005), entitat en què exerceix el càrrec de director general, amb domicili
a la travessera de Gràcia, 47-49, 08021 Barcelona, i registrada al Registre Mercantil
de Barcelona, fulla 8765, foli 129, volum 1268, llibre 723, secció 2a i NIF A08136806.

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 desenvolupar les polítiques socials en aquest camp.

II. Que l’entitat Círculo de Lectores S.A., juntament amb la Fundació Seur i la
Fundació Logística Justa, han creat el projecte “Enlíbrate” amb què fomenten la
lectura en entitats sense ànim de lucre amb donacions de llibres i la seva tramesa
al seu destí.
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 quantitat de diners oferts
per persones físiques o jurídiques, correspon al titular del Departament al qual
s’hagin ofert, i que la seva destinació ha de ser determinada a l’oferiment o la
donació.
Per la qual cosa,

ACORDEN
Primer
Que dins del projecte “Enlíbrate”, l’empresa Círculo de Lectores S.A. està en disposició
de donar i fer arribar als centres penitenciaris de Catalunya una sèrie de llibres en
perfecte estat. La primera donació tindrà lloc en la data de la signatura d’aquest
Conveni i, successivament, cada any d’acord amb les necessitats i la disponibilitat de
llibres. La relació de cada donació s’aportarà en el moment de fer-la, amb la finalitat
que les obres es distribueixin als centres penitenciaris de Catalunya per fomentar la
lectura entre les persones que hi estan internades.

D’acord amb l’article 12.3 de la Llei de patrimoni de la Generalitat, el Departament de
Justícia 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
donacions successives i distribuirà els llibres entre els centres penitenciaris de
Catalunya d’acord amb les necessitats que estimi oportunes.
Tercer. Comissió de Seguiment
A fi de supervisar i vetllar pel bon desenvolupament del Conveni i implementar-lo
correctament, es constituirà una Comissió de Seguiment integrada per un representant
del Servei de Rehabilitació del Departament de Justícia i un representant del Círculo
de Lectores.
Aquesta Comissió es reunirà sempre que es consideri necessari per resoldre les
incidències o les dificultats del Conveni i, en qualsevol cas, com a mínim una vegada
anualment.
Quart. Seguiment del Conveni
Per a resoldre qualsevol tipus de problema o de dubte que pugui plantejar-se amb
relació en executar aquest Conveni, és suficient l’acord entre les persones
coordinadores designades en la Comissió de Seguiment, sempre que no impliqui
l’assumpció de costos o d’obligacions de contingut econòmic no establerts pel
Conveni.
Cinc. Durada i extinció
El Conveni present entrarà en vigor el dia de la seva signatura i té una durada anual.
No obstant això, es renovarà anualment si cap de les parts manifesta el contrari cosa
que s’haurà de fer com a mínim 2 mesos abans de finalitzar la pròrroga del Conveni.
Sis. Causes de resolució
Aquest Conveni es podrà extingir per alguna de les causes següents:
•
•
•
•

Mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
Incompliment per alguna de les parts de les obligacions derivades d’aquest
Conveni.
Denúncia anticipada per qualsevol de les parts.
Les generals establertes per la legislació vigent.

Set. Règim jurídic i resolució de conflictes
1. D’acord amb l’article 109 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, aquest Conveni es regeix
per les seves clàusules, per la llei esmentada i per la legislació sectorial corresponent.
Així mateix, i pel que fa als dubtes i les llacunes que es puguin plantejar, es regirà pels
principis de la legislació sobre contractes del sector públic.
2. Les diferències que puguin sorgir en interpretar i aplicar aquest Conveni se
sotmetran a la resolució de la Comissió de Seguiment regulada en el pacte tercer. De

conformitat amb el que preveu l’article 110.2 l) de la Llei 26/2010, les qüestions
litigioses que es puguin derivar del Conveni present, atesa la seva naturalesa
administrativa, seran del coneixement i competència de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
I en prova de conformitat amb el seu contingut, les parts signen aquest document.

Barcelona,

Pel Departament de Justícia

Pel Círculo de Lectores, S.A.

Pilar Fernandez i Bozal

Joaquín Alvarez de Toledo

