Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General
de Serveis Penitenciaris

ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE ÊTHOS, ASSOCIACIÓ PER A LA PREVENCIÓ I
REHABILITACIÓ INTEGRAL DE LES DEPENDÈNCIES I LA DIRECCIÓ GENERAL DE
SERVEIS PENITENCIARIS DEL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA

REUNITS:

D’una part, Ramon Parés Gallés, director general de Serveis Penitenciaris, el qual actua en
representació del Departament de Justícia, 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), modificada per la Resolució JUS/163/2011, de 21
de gener.
De l’altra, Florentino Merino Posa, representant de l’Associació Êthos inscrita en el Registre
Nacional d’Associacions Grup 1 Secció 1, amb Número Nacional 588013 de la Secretaria
General Tècnica del Ministeri de l’Interior. L’Associació Êthos, figura inscrita en el Registre
d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 44534 de la secció 1a de la
demarcació de Barcelona.
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 Êthos, Associació per a la prevenció i rehabilitació integral de les dependències és
una entitat sense ànim de lucre que té com a finalitat l’ajuda a les persones que presenten
problemes d’addiccions a les drogues mitjançant programes de rehabilitació integral i
reinserció socio-laboral d’aquells dependents.
II.- Que Êthos, Associació per a la prevenció i rehabilitació integral de les dependències té
com a objectiu principal compartir amb les persones que ho necessitin coneixement i
experiència per ajudar-los a superar la seva addicció. També tenen com a objectiu
personalitzar els programes en funció de les necessitats i característiques de cadascun dels
seus pacients i intenten incidir en la seva motivació per tal d’optimitzar els resultats del
procés.
III. Que l’Associació desenvolupa altres programes d’intervenció adreçats als seus pacients i
a les seves famílies com ara d’assessorament, detecció precoç, prevenció i conscienciació
social. Que per dur a terme aquests programes, l’associació compta amb un centre de dia
ubicat al municipi de Sabadell.
IV. El seu àmbit territorial d’actuació es centra principalment en el Vallès Occidental, atès
que la institució està ubicada a Sabadell, però atén a totes les persones amb independència
del lloc de procedència.
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V. Que l’Associació ofereix suport social i els programes abans esmentats als interns/es dels
centres penitenciaris i centres oberts classificats/des en tercer grau de tractament, alliberats
i alliberades condicionals i persones en llibertat definitiva.
VI.- Que els responsables d’Êthos, Associació per a la prevenció i rehabilitació integral de
les dependències s’han posat en contacte amb la Direcció General de Serveis Penitenciaris
per obrir aquesta línia de col·laboració i oferir atenció a les persones amb
drogodependències i als seus familiars en els programes d’intervenció que duen a terme.
VII .- Que la Direcció General de Serveis Penitenciaris està interessada en què es produeixi
aquesta col·laboració.
VIII.- Amb la finalitat d’establir les bases per impulsar i afavorir les relacions entre ambdues
institucions i propiciar línies de col·laboració en l’àmbit de l’execució penal, les parts acorden
subscriure aquest acord de col·laboració sense contraprestació econòmica.
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 programes de rehabilitació integral i reinserció
dirigits a persones adultes internes als centres penitenciaris i centres oberts de Catalunya
classificades en tercer grau de tractament i alliberats i alliberades condicionals amb
problemes de drogoaddicció, i que es concreta en els següents àmbits:
Rehabilitació de les drogodependències: ensenyar i entrenar als usuaris/àries en la gestió de
la seva dependència.
Formació i inserció laboral: formació general i específica, elaboració de currículum,
preparació i acompanyament psicoeducatiu en el procés de recerca laboral, i altres
intervencions adreçades a facilitar als usuaris/àries la seva inserció sociolaboral.
Didàctica: adquisició i interiorització d’hàbits saludables, pautes de comportament, i
potenciar la seva capacitat de vinculació als recursos de la xarxa comunitària amb la finalitat
de reinserir-los a la societat.
L’entitat ofereix atenció personalitzada i integral a totes les persones que atén amb la
finalitat d’oferir-los coneixements, ajuda i suport per un període de temps determinat segons
cada cas concret.

Segon: Compromisos
Per donar compliment a l’acord, Êthos, Associació per a la prevenció i rehabilitació integral
de les dependències es compromet a desenvolupar accions que afavoreixin la vinculació
dels usuaris i usuàries als recursos i serveis de la xarxa comunitària alhora que se’ls ofereix
atenció integral i programes d’intervenció en el si de la pròpia entitat.
Per la seva banda, la Direcció General de Serveis Penitenciaris, a través de la Unitat de
Recursos Comunitaris actuarà com a referent en cas que hi hagin discrepàncies i es

2

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

compromet, en cas de ser necessari, a establir les línees de coordinació adequades entre
l’entitat i els centres penitenciaris.
Êthos, Associació per a la prevenció i rehabilitació integral de les dependències designarà
un responsable o tècnic que es coordinarà amb la unitat esmentada i ambdues parts
s’encarregaran del seguiment i compliment de l’acord així com de les condicions fixades en
aquest conveni constituint a tal efecte una Comissió de Seguiment.
Tercer: Durada
El present acord de col·laboració entrarà en vigor a partir de la data en què se signi i tindrà
una vigència indefinida fins que alguna de les part manifesti el contrari.

Quart: Clàusules de resolució
El conveni es pot resoldre per les causes següents:
a)
b)
c)
d)

Mutu acord de les parts manifestat per escrit
Denúncia d’una de les parts per escrit amb un mínim de tres mesos d’antelació.
L’ incompliment d’algun dels pactes de l’acord.
La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de dur a terme les activitats que en
constitueixen l’objecte
e) Les generals que estableix la legislació vigent.
En tots els casos s’hauran de finalitzar les tasques i compromisos previstos en aquest Acord
i en els seus annexos anuals o modificacions.
Cinquè: Confidencialitat de les dades
Êthos, Associació per a la prevenció i rehabilitació integral de les dependències s’abstindrà
de fer cap mena de tractament de les dades personals de què disposi com a conseqüència
de l’aplicació d’aquest acord, més enllà del que sigui necessari per a la consecució de les
finalitats d’aquest conveni. De la mateixa manera, es compromet a no manipular,
transformar ni cedir a tercer les dades esmentades o els arxius que les contenen, fora de
l’estricte objecte de la relació subscrita per ambdues parts, així com a guardar-ne estricte
confidencialitat, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, i la normativa que la desenvolupa.
L’incompliment directe o indirecte d’aquesta clàusula podrà comportar la responsabilitat
directa de l’entitat esmentada, pels danys i perjudicis que la seva acció pugui comportar al
Departament de Justícia.

Sisè: 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 acord 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 pels 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 comissió de seguiment prevista en el pacte segon i que estarà integrada
per les persones que designi cada una de les parts d’aquest conveni. De conformitat amb el
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que preveu l’article 110.2 l) de la Llei 26/2010, de 5 d’agost, les qüestions litigioses que es
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, 6 de març de 2012

Ramon Parés Gallés
Director general de Serveis
Penitenciaris

Florentino Merino Posa
President de l’Associació Êthos
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