CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA I
L’ASSOCIACIÓ WORLD PREM
Barcelona, 3 d’octubre del 2011
D’una banda, el senyor Hargobind Singh Khalsa, president de l’Associació WORLD PREM
amb NIF XXXXXX i amb seu al carrer d’Hercegovina, 28, 08006 Barcelona, segons
disposa l’apartat tercer de l’acta fundacional i qui actua d’acord amb les facultats que li
atorga l’article 11 dels estatuts de l’entitat;
D’altra banda, el senyor Ramon Parés Gallés, director general de Serveis Penitenciaris el qual
actua en representació del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya en virtut del
que disposa 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)
modificada per la Resolució JUS/163/2011, de 21 de gener.
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.

L’Associació WORLD PREM està inscrita amb el grup 1, secció 1 i número nacional 595612 en
el Registro Nacional de Asociaciones, té titularitat privada i es va crear sense finalitats de lucre.
EXPOSEN:
I.

Que l’Associació WORLD PREM treballa per promoure projectes de desenvolupament
social i cívics mitjançant l’ajuda a col·lectius marginats o a persones marginades per
causes com: la pobresa, la malaltia, la drogodependència, l’edat, el sexe, la situació penal,
la situació legal, la prostitució i l’analfabetisme sense perjudici que aquestes persones
resideixin a Espanya o en altres països.

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.

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 l’Associació WORLD PREM i el
Departament de justícia en els aspectes següents:
 L’Associació WORLD PREM farà en els centres penitenciaris de Catalunya les
activitats següents: ioga, acompanyar el personal intern dels centres, col·laborar amb
els equips de tractament dels centres, participar en setmanes culturals i altres tasques.
 El Departament de Justícia facilitarà l’accés als centres penitenciaris dels professionals
de l’entitat, coordinarà totes les activitats i durà a terme la resta de tasques que siguin
necessàries per desenvolupar aquest Conveni.

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, fer contactes i avaluar el Conveni que es reunirà quan
sigui necessari.
Tercer. Protecció de dades
L’Associació World Prem s’ha d’abstenir de fer cap mena de tractament de les dades personals
de què disposi com a conseqüència d’aplicar aquest Conveni, més enllà d’allò necessari per
aconseguir-ne les finalitats. De la mateixa manera, l’Associació es compromet a no manipular,
no transformar, ni cedir a tercers les dades esmentades o els arxius que les contenen, tret de
l’objecte estricte de la relació subscrita per ambdues parts, així com a guardar-ne
confidencialitat absoluta d’acord amb el que disposa la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal i la normativa que la desenvolupa.
Així mateix, si aquesta Associació incompleix aquesta clàusula directa o indirectament
implicarà que aquesta entitat tindrà responsabilitat directa pels danys i perjudicis que la seva
acció pugui comportar al Departament de Justícia.
Quart. 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 establertes en la legislació vigent.

Cinquè. 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.
Sisè. Vigència
La vigència del Conveni s’estableix per a 1 any i s’inicia el mateix dia que es signi.
Així mateix, es prorrogarà anualment si cap de les parts manifesta el contrari cosa que s’haurà
de fer per escrit com a mínim 2 mesos abans que acabi la vigència del Conveni.
I en prova de conformitat, les parts signen i rubriquen el Conveni present per duplicat, en la
data i el lloc esmentats a l’encapçalament.

Pel Departament de Justícia

Per l’Associació WORLD PREM

Ramon Parés Gallés

Hargobind Singh Khalsa

