CONVENI ENTRE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA I EL DEPARTAMENT
DE JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Barcelona, 2010

REUNITS
D’una part, l’Hble. Sra. Montserrat Tura i Camafreita, consellera de Justícia de
la Generalitat de Catalunya, en virtut del Decret 423/2006, de 28 de novembre,
pel qual es nomenen els consellers i conselleres dels departaments de la
Generalitat de Catalunya (DOGC 4771, de 29 de novembre).
I, de l’altra, el Sr. Dídac Ramírez Sarrió, rector magnífic de la Universitat de
Barcelona, en virtut del nomenament pel Decret 225/2008, de 18 de novembre,
de nomenament del senyor Dídac Ramírez i Sarrió com a rector de la
Universitat de Barcelona (DOGC 5264, de 24 de novembre), com a
representant legal d’aquesta institució, en virtut de les competències que estan
previstes en l’Estatut de la Universitat de Barcelona aprovat pel Decret
246/2003, de 8 d'octubre, pel qual s'aprova l'Estatut de la Universitat de
Barcelona (DOGC 3993, de 22 d’octubre).

MANIFESTEN
Que volen impulsar i afavorir les relacions entre ambdues institucions i propiciar
la col·laboració educativa. I que amb la finalitat de concretar les seves
obligacions i actuacions, les parts acorden establir el present Conveni de
col·laboració, el qual es regirà per les següents

CLÀUSULES
Primera. L’objectiu general d’aquest Conveni és establir les mesures oportunes
per a la col·laboració entre la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació
i Justícia Juvenil de la Generalitat de Catalunya i les facultats de Formació del
Professorat i de Pedagogia de la Universitat de Barcelona.
Segona. L’objectiu específic es realitzar conjuntament unes TROBADES
SOCIOESPORTIVES al Campus Mundet amb una freqüència anual. Les
responsabilitats d’ambdues institucions són les següents:
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Responsabilitats de la Universitat de Barcelona:
-

-

-

Realitzar i organitzar unes TROBADES SOCIOESPORTIVES, durant el
curs acadèmic, entre alumnat de les facultats de Formació del Professorat i
de Pedagogia de la Universitat de Barcelona i els interns dels centres
penitenciaris de la Generalitat de Catalunya.
En el marc de les trobades socioesportives l’assegurança mèdica obligatòria
universitària dels estudiants cobrirà per extensió les activitats dutes a terme
tant als centres penitenciaris com al propi Campus Universitari.
Les dues facultats esmentades assumiran les despeses generades per la
celebració al Campus Mundet de la TROBADA SOCIOESPORTIVA (àpats
d’alumnes i interns, material de promoció i fungible...), excepte el trasllat
dels interns fins al Campus.
El professorat de la UB acompanyarà a l’alumnat en totes les accions
derivades de l’organització de les TROBADES SOCIOESPORTIVES.
Responsabilitats del Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya:

-

Col·laborar, mitjançant la docència, en l’assignatura La intervenció
socioesportiva com a promotora de la inclusió social, del màster de la nostra
Universitat “Activitat motriu i Educació”.
Assumir la responsabilitat civil de qualsevol conseqüència derivada de la
realització de les activitats objecte d’aquest Conveni, sempre que aquesta
sigui declarada mitjançant el procediment judicial corresponent.
Posar els mitjans perquè els educadors dels centres penitenciaris es
desplacin al Campus per tal de contextualitzar amb l’alumnat la realitat
penitenciària.
Fer una valoració posterior de les TROBADES SOCIOESPORTIVES
conjuntament amb el professorat de la Universitat de Barcelona.
Garantir el bon funcionament de les activitats.

Tercera. Per tal de concretar les col·laboracions anuals, es realitzaran
annexos, els quals s’adjuntaran anualment al Conveni signat. En els annexos
anuals es descriurà, si s’escau, el contingut i l’abast de l’activitat a
desenvolupar, el calendari previst, el personal involucrat, el pressupost de
l’actuació, les infraestructures a utilitzar, així com totes les dades necessàries
per dur a terme el programa esmentat.
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Quarta. Les parts signants declaren que no hi ha cap més compromís
econòmic que el descrit a la clàusula segona. Ambdues institucions es
comprometen a desenvolupar els programes que s’acordin en aquest Conveni
amb els recursos financers propis.
Cinquena. Aquest Conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura
i tindrà una durada de 5 anys, renovables de forma expressa per idèntics
períodes. No obstant, el Conveni podrà finalitzar anticipadament per alguna de
les causes següents:
a) Mutu acord entre les parts, manifestat per escrit.
b) Denúncia d’una de les parts, feta amb un mínim de tres mesos
d’antelació.
c) Les generals establertes en la legislació vigent.
En tots els casos s’hauran de finalitzar totes les tasques i compromisos
previstos en el Conveni vigent o en els annexos anuals, en el moment de la
denúncia o de la modificació del present acord.
Sisena. Qualsevol modificació que alteri substancialment el que s’ha establert
en el Conveni es farà, per a la seva validesa, per mutu acord de les parts
signants, en una clàusula que s’hi addicionarà a continuació.
Setena. Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i
compliment del Conveni seran resoltes per acord d’ambdues parts i, si no fos
possible aquest acord, les parts es comprometen a sotmetre’s a mediació
abans d’iniciar qualsevol reclamació davant de la jurisdicció contenciosa, que
serà la competent per conèixer d’aquestes qüestions, 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 del procediment administratiu comú.
Vuitena. La coordinació operativa d’aquest Conveni serà responsabilitat de la
Facultat de Formació del Professorat mitjançant la professora Merche Rios
Hernandez per part de la Universitat de Barcelona i del cap de la Secció
d’Educació, Cultura i Esports per part del Departament de Justícia. Entre tots
dos resoldran les qüestions operatives d’aquest programa.
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest Conveni, el signen en
dos exemplars i amb idèntica eficàcia.
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La consellera de Justícia

El rector de la Universitat
de Barcelona

Montserrat Tura i Camafreita

Dídac Ramírez Sarrió

4

