CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE L’ASSOCIACIÓ LECTURA FÀCIL I LA SECRETARIA DE SERVEIS
PENITENCIARIS, REHABILITACIÓ I JUSTÍCIA JUVENIL DEL DEPARTAMENT DE
JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

REUNITS:

D’una part, el Sr. Francesc Parcerisas i Vázquez, amb NIF XXXXXXXX, president de
l´Associació de Lectura Fácil (CIF G63105217), amb domicili social al carrer Ribera 8
principal de Barcelona;
Per l’altra part, el senyor Albert Batlle i Bastardas, secretari de Serveis Penitenciaris,
Rehabilitació i Justícia Juvenil del Departament de Justícia, qui actua per la Resolució
JUS/2132/2008, de delegació de funcions de la consellera de Justícia en diversos òrgans del
Departament (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5168, de 8 de juliol de 2008);
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per formalitzar aquest Conveni de
col·laboració i per això,
MANIFESTEN:
Que la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil (SSPRJJ) coneix
les activitats que duu a terme l’Associació Lectura Fàcil (ALF), una entitat sense ànim de
lucre que incorpora un centre d’informació i referència d’iniciatives a l’entorn de la lectura
fàcil, des de la qual promou l’edició de llibres per a persones amb dificultats lectores i
s’imparteixen els cursos i tallers de lectura fàcil destinats a millorar les tasques dels
bibliotecaris en relació amb aquestes persones. D’acord amb els seus objectius, la SSPRJJ
considera que conèixer aquests materials pot ser d’interès i d’utilitat per als col·lectius als
quals s’adreça.
Per aquest motiu, la SSPRJJ i l’ ALF signen el present Conveni de col·laboració que recull els
següents acords:
Primer
L’objecte del Conveni present es establir els termes de la col·laboració entre el Departament
de Justícia i l’Associació de Lectura Fàcil, per tal que aquesta dugui a terme activitats
destinades a millorar els serveis que es presten a les biblioteques dels centres penitenciaris,
tot formant els bibliotecaris i els usuaris en tècniques de dinamització lectora i en la redacció
de textos de lectura fàcil, previ acord de les condicions en què s’han de prestar aquests
serveis.
Segon
La SSPRJJ es compromet a:

• Suggerir, si s’escau, temes i professionals que puguin assessorar per elaborar els materials
de l’ALF;
• Propiciar fer lectures pilot per contrastar la idoneïtat dels materials de l’ALF adreçats als
seus col·lectius;
• Contribuir a difondre els materials i el projecte, de la manera que ho consideri més oportuna
(disposar de tríptics a la seu, informar a través dels seus canals de comunicació, sol·licitar
la participació de l’ALF en programes, cursos, seminaris, etc);
• Posar un enllaç a l’ALF des del web de la SSPRJJ;
• Facilitar l’entrada als centres penitenciaris dels treballadors de l’ALF.
Tercer
Per la seva banda, l’ALF es compromet a:
• Deixar constància de la participació de la SSPRJJ en tots aquells materials, fulletons,
activitats, en la preparació o elaboració dels quals participi;
• Lliurar a la SSPRJJ dos exemplars dels títols objecte de lectura pilot i fer constar el nom de
l’entitat i els professionals que hi hagin participat en l’apartat de crèdits;
• Subministrar fulletons i altre material promocional a la SSPRJJ i participar, quan aquesta ho
sol·liciti, en programes, cursos, seminaris, ...
• Posar un enllaç a la SSPRJJ des del web de l’ALF;
• Oferir formació i presentacions del projecte Lectura Fàcil als bibliotecaris i usuaris dels
centres penitenciaris;
• Presentar llibres de lectura fàcil als centres penitenciaris.
Quart
Es crearà una comissió mixta per seguir el Conveni amb una persona designada per l’ALF i
una altra designada per la SSPRJJ.
Cinquè
Seran causes de resolució del Conveni:
a)
b)
c)
d)

El mutu acord de les parts;
La denúncia formulada per alguna de les parts;
La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de complir l’objecte del Conveni;
Les causes generals establertes a la legislació vigent.

Sisè
De conformitat amb el que estableix l’article 8.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú, les
qüestions litigioses que es puguin derivar de la interpretació, modificació, resolució o efectes
del Conveni present, atesa la seva naturalesa administrativa, se sotmetran al coneixement de
la jurisdicció contenciosa administrativa.

Setè
La vigència del Conveni serà des de l’1 de gener de 2010 fins el 31 de desembre de 2010,
amb possibilitat de pròrroga anual si ambdues parts ho acorden expressament.

Barcelona, 10 de maig de 2010

Francesc Parcerisas i Vázquez

Albert Batlle i Bastardas

