CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA I LA FUNDACIÓ
BARCELONA OLÍMPICA
Barcelona, 26 de setembre del 2011
D’una banda, el senyor Juli Pernas López, director de la Fundació Barcelona Olímpica (NIF
G60309655 i amb seu a l’Avinguda de l’Estadi 60, 08038 Barcelona), qui actua amb l’
escriptura de poder amb número de protocol 1447 i de 22 de juliol de 2009 davant el notari de
Barcelona José Javier Cuevas Castaño;
D’altra banda, i en representació del Departament de Justícia, el senyor Ramon Parés Gallés,
director general de Serveis Penitenciaris, i el senyor Joaquim Clavaguera Vilà, director general
d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil, que actuen 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 5168 de 8 de juliol de 2008).
ANTECEDENTS:
El Departament de Justícia té, entre d’altres, aquestes funcions:

a)

Elaborar les propostes sobre la política de serveis penitenciaris, de rehabilitació i de
justícia juvenil.

b)

Definir l’orientació estratègica de la política de serveis penitenciaris, rehabilitació i
justícia juvenil una vegada que el Govern l’aprovi i coordinar-ne i supervisar-ne la
implantació i l’execució, incorporant la perspectiva de gènere.

c)

Inspeccionar i avaluar els centres que en depenen.

d)

Planificar i executar les inversions.

e)

Vetllar pel manteniment dels sistemes d’informació i de comunicació.

La Fundació Barcelona Olímpica, que gestiona el Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni
Samaranch (MOE), té titularitat privada i va ser declarada entitat benèfica de tipus cultural.
EXPOSEN:
I.

Que la Fundació Barcelona Olímpica treballa, entre d’altres temes, en la línia pedagògica,
lúdica i cultural, promovent i divulgant dins de l’àmbit esportiu, els objectius següents:
-

Promoure els valors positius que transmet la pràctica esportiva, com el joc en equip, el
treball o la constància.
Educar: vol ser un lloc on portar els nens i les escoles per tal que visquin una experiència
divertida i alhora didàctica.

II.

Que per donar compliment a l’article 25.2 de la Constitució espanyola, que estableix que
les penes privatives de llibertat estan orientades cap a la reeducació i la reinserció social i
l’article 59.1 de la Llei 1/1979, de 26 de setembre, orgànica general penitenciària que
disposa la necessitat de fer tot un conjunt d’activitats dirigides directament a la reeducació
de la població interna el Departament de Justícia expressa la necessitat de desenvolupar
aquestes activitats. A més, l’article 131.1 del Reial decret 190/1996, de 9 de febrer, pel qual
s’aprova el Reglament penitenciari regula que les juntes de tractament han de programar
activitats culturals que ajudin la població interna a reintegrar-se socialment.

III.

Que la Fundació Barcelona Olímpica i el Departament de Justícia comparteixen, entre els
seus objectius, apropar i promocionar esdeveniments culturals i lúdics com a fonts
d’enriquiment i de creixement personal en la població penitenciària adulta i jove, així com
en els menors dels centres educatius de justícia juvenil i en la societat en general.

Que per l’esmentat anteriorment, les parts, de comú acord i reconeixent-se la capacitat legal
necessària, formalitzen aquest Conveni, que es regirà pels acords següents:
ACORDS:
Primer. Objecte del Conveni
Aquest Conveni té per objecte establir la col·laboració entre la Fundació Barcelona Olímpica i el
Departament de justícia en els aspectes següents:
 Col·laborar i assessorar en qualsevol activitat de formació acordada entre les parts per
a dur a terme i desenvolupar en els centres o en el MOE, basades en educar i
transmetre els valors educatius a través de l’esport com: la integració, la solidaritat, la
tolerància, l’ètica, el civisme, la democràcia, l’esportivitat i el joc net.
 Organitzar de forma conjunta jornades i cursos especialitzats en aquells temes,
matèries i/o àmbits que puguin ser d’interès mutu per a les parts dins de les seves
possibilitats.
 Donar suport, en la mesura de les seves disponibilitats, que les sortides programades
per a la població interna que aprovi i autoritzi el Departament tinguin com a objectiu la
integració i la normalització social, amb visites de caràcter eminentment cultural i
educatiu com per exemple a les instal·lacions de la Fundació Barcelona Olímpica.
Segon. Comissió de Seguiment
Es constituirà una Comissió de Seguiment en què cada entitat designarà un o i més d’un
responsable per al seguiment global, el contacte i avaluar el Conveni que es reunirà quan sigui
necessari.
Tercer. Protecció de dades
Les institucions que signen el Conveni han de complir amb els requeriments de la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i amb la resta de
normativa d’aquest àmbit.
Quart. Publicitat
Les parts han de fer constar la mútua col·laboració a totes les publicacions i anuncis sobre les
activitats que es duguin a terme conjuntament.
Cinc. Sortides programades
 La Fundació Barcelona Olímpica col·laborarà per facilitar l’accés a les seves
instal·lacions a la població penitenciària adulta i jove dels centres penitenciaris, així
com als menors dels centres educatius de justícia juvenil i posarà a disposició del
Departament de justícia un nombre d’entrades pactat prèviament pels dies que
s’acordin, tenint en compte la seva viabilitat segons la programació del MOE.
 El Servei de Rehabilitació del Departament de Justícia gestionarà aquestes sortides
segons les demandes dels centres.
 No obstant això, les visites, que hauran de ser per a grups reduïts, s’hauran de
comunicar a la Fundació Barcelona Olímpica prèviament amb la informació de la
identitat dels components dels grups. La Fundació, sota el seu criteri, les valorarà i les
autoritzarà o no i, si escau, n’establirà la durada i la data en què es duran a terme.
 Els grups dels diferents centres penitenciaris i de Justícia Juvenil que visitin el MOE ho
faran amb un responsable encarregat de dirigir la visita i que disposarà de la informació

corresponent per tal que tot el grup ampliï els seus coneixements sobre la cultura i la
història olímpica i de l’esport. Per tot això, la Fundació Barcelona Olímpica facilitarà la
guia corresponent per als professionals/professors acompanyants als responsables.
 Per acabar, el Departament de Justícia promourà i difondrà informació de totes
aquelles actuacions, esdeveniments i/o afers que puguin gaudir els seus associats i
promourà l’hàbit d’anar al MOE i tot el que això comporta (compromís de puntualitat i
d’assistència, responsabilitat de mantenir l’atenció i el silenci adequat durant la jornada,
gaudir de les activitats,...) com un fet quotidià de la nostra societat.
Sis. Resolució del Conveni
Per a la bona finalitat i per complir aquest Conveni, les parts que el signen reconeixen que són
necessàries bones relacions de col·laboració, de confiança i de fidelitat entre elles. Si es
produís alguna variació, la Comissió de Seguiment analitzarà les circumstàncies per prendre
una decisió. No obstant això, seran causes de resolució del Conveni:
a)

Incomplir el seu objecte.

b)

El mutu acord de les parts, manifestat per escrit.

c)

Finalitzar el termini de vigència o d’alguna de les seves pròrrogues, sense haver-hi
pròrroga expressa de les parts.

d)

Les generals que estableix la legislació vigent.

Set. Règim jurídic i resolució de conflictes
D’acord amb el que disposa 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. També, 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.
Així mateix, 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 segon. 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 la competència de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Vuit. Vigència
La vigència del Conveni s’estableix per a dos anys i s’inicia el mateix dia que es signi.
Un cop acabi el Conveni, aquest podrà prorrogar-se mitjançant una sol·licitud per escrit que
presenti la Fundació Barcelona Olímpica i amb un informe proposta que el Departament de
Justícia emeti.
I en prova de conformitat, les parts signen i rubriquen el present conveni per duplicat, en la data
i el lloc esmentats a l’encapçalament.
Pel Departament de Justícia
Ramon Parés Gallés
Joaquim Clavaguera Vilà
(PD, Resolució JUS/2132/2008, de 27 de juny)

(PD, Resolució JUS/2132/2008, de 27 de juny)

Per la Fundació Barcelona Olímpica
Juli Pernas López

