Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General
de Serveis Penitenciaris

ACORD

DE

COL·LABORACIÓ

ENTRE

LA

FEDERACIÓ

CATALANA

D’ASSOCIACIONS DE FAMILIARS I PERSONES AMB PROBLEMES DE SALUT
MENTAL I LA DIRECCIÓ GENERAL DE SERVEIS PENITENCIARIS DEL
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

REUNITS:

D’ una part, Ramon Parés Gallés, en qualitat de Director general de la Direcció
General de Serveis Penitenciaris del Departament de Justícia, actuant en l’exercici
de les facultats delegades per autorització de signatura de la Consellera de Justícia
de la Generalitat de Catalunya a la resolució JUS21/32/2008 de 27 de juny (DOGC
5168 de 8 de juliol de 2008).

De l’altra, Xavier Trabado Farrè, en qualitat de President de la Federació Catalana
d’Associacions de Familiars i Persones amb Problemes de Salut Mental (en
endavant FECAFAMM) inscrita en el Registre d’Associacions del Departament de
Justícia i en el registre d’entitats, serveis i establiments socials del Departament de
Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya amb el número E03035.

Ambdues parts es reconeixen recíprocament la competència i la capacitat legal per
formalitzar el present Acord de col·laboració i, en conseqüència,

MANIFESTEN:

I.- Que tenen la voluntat d’impulsar i afavorir les relacions entre ambdues institucions
i propiciar línies de col·laboració en l’àmbit de l’execució penal, sense contra
prestació econòmica.
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II.- Que el Servei de Medi Obert i Serveis Socials de la Direcció General de Serveis
Penitenciaris del Departament de Justícia té la competència sobre la gestió dels
programes de treball social i voluntariat penitenciari.

III.- Que la FECAFAMM s’ha posat en contacte amb la Direcció General de Serveis
Penitenciaris per obrir aquesta línia de col·laboració.

IV.- Que la Direcció General de Serveis Penitenciaris està interessada en què es
produeixi aquesta col·laboració.

Per tot l’exposat, és d’interès de les parts signants establir el marc de col·laboració
que es concreta en els següents:

PACTES:

Primer: Objecte
L’objecte del següent Acord és desenvolupar accions conjuntes dirigides a la
rehabilitació psicosocial a través d’intervencions dirigides a persones internes als
centres penitenciaris amb problemes de salut mental i als seus familiars.

Segon: Àmbits de col·laboració
S’estableixen els següents àmbits de col·laboració:
√ Vincular la població objecte del present Acord als recursos i serveis de la
xarxa associativa de salut mental, així com a la xarxa pública d’atenció
sanitària i social.
√ Desenvolupar programes conjunts d’atenció psicoeducativa destinats als
familiars de les persones amb aquestes característiques que es troben en
règim de privació de llibertat.
√ Desenvolupar estratègies conjuntes per afavorir la vinculació dels familiars
d’aquest tipus de persones a la xarxa associativa de salut mental.

Tercer: Col·laboracions anuals
Es realitzaran projectes que s’adjuntaran a aquest Acord com annexos, on es
descriuran, si escau, el contingut i l’abast de l’activitat, les infraestructures a utilitzar i
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les dades que siguin necessàries per dur a terme el programa esmentat. El contingut
dels projectes podrà ser canviat amb l’acord de les dues parts.

Quart: Compromisos
- La Direcció General de Serveis Penitenciaris assumeix el compromís de la gestió
de les persones que intervinguin en el desenvolupament de l’objecte de l’Acord en
referència amb les altes i/o baixes que puguin causar i qualsevol incidència que s’hi
pugui produir.

Cinquè: Establiment de responsabilitats
La coordinació i les qüestions tècniques operatives d’aquest programa seran
responsabilitat de:

- Per part de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, la Unitat de Recursos
Comunitaris que també serà la responsable de portar la gestió de l’acord
encarregant-se del seguiment i control de les actuacions que se’n derivin de
l’execució d’aquest Acord.

- Per part de la FECAFAMM, un responsable o tècnic que la Federació designi.

Sisè: Durada
- El present Acord tindrà vigència des de la data de la seva signatura fins al 31 de
desembre de 2011.

- Aquest període podrà ser prorrogable per períodes coincidents amb els anys
naturals si aquesta col·laboració es considerada satisfactòria; no es considerarà
prorrogat quan ho manifestin de forma expressa ambdues parts un mes abans del
seu venciment.

Setè: Qüestions econòmiques
- L’Acord no suposa cap despesa econòmica per ambdues parts.

- En cas de resolució, cap de les parts no té dret a indemnització alguna per la
cancel·lació prèvia al venciment del període acordat.
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Vuitè: Extinció de l’Acord
L’Acord s’extingirà:
Per resolució. Són causes de resolució:

-

El mutu acord de les parts manifestat per escrit abans de finalitzar el termini
establert.

-

L’incompliment d’algun dels pactes de l’Acord donarà dret a l’altra part d’exigir
la seva resolució.

-

Denúncia d’una de les parts, aquesta s’haurà de manifestar per escrit amb
una antelació mínima de tres a la seva efectivitat.

En tots el casos s’hauran de finalitzar les tasques i compromisos previstos en aquest
Acord i en els seus annexos anuals o modificacions.

Novè: Confidencialitat de les dades
Les parts es comprometen per escrit a tractar les dades de caràcter personal a que
tinguin accés de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, així com amb la normativa
que la desenvolupa. En aquest sentit, es comprometen especialment a no cedir a
tercers les dades esmentades o els arxius i documents que les contenen, així com a
guardar estricta confidencialitat sobre aquestes dades.

Desè: Règim jurídic i resolució de conflictes
- D’acord amb l’article 109 de la Llei 26/2010, de 5 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 pel principis de la legislació sobre contractes del sector públic.

- Les diferències que puguin sorgir en la interpretació i aplicació d’aquest acord se
sotmetran a la resolució de la Unitat de Recursos Comunitaris de conformitat amb el
que es recull al pacte cinquè d’aquest conveni. De conformitat amb el que preveu
l’article 110.2 l) de la Llei 26/2010, de 5 d’agost, les qüestions litigioses que es
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puguin derivar del present conveni atesa la seva naturalesa administrativa, seran del
coneixement i competència de la jurisdicció contenciosa administrativa.

I en prova de conformitat, signen el present per duplicat en el lloc i data indicats ut
supra.

Barcelona, 27 de maig de 2011

Ramon Parés Gallés

Xavier Trabado Farrè

Director general de Serveis

President de la FECAFAMM

Penitenciaris
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