CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ PER A LA IMPLEMENTACIÓ DEL
PROGRAMA “CIBERCAIXA SOLIDÀRIA” EN CENTRES PENITENCIARIS

REUNITS

D’una part, Pilar Fernández Bozal, en qualitat de Consellera de Justícia de la
Generalitat de Catalunya.
De l’altra, Jaume Lanaspa Gatnau, en nom i representació de la Fundació Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona –d’ara endavant, Fundació ”la Caixa”- en qualitat de
Director General, amb NIF G-59200006, que actua en virtut dels poders atorgats
davant del notari, el senyor Tomàs Giménez Duart, en l’escriptura pública de
nomenament de càrrecs, de data 13 de març de 2008, i sota el número 896 del seu
protocol;

MANIFESTEN
I. Que el Departament de Justícia i l’Àrea d’Acció Social de la Fundació ”la Caixa” van
subscriure un Conveni de Col·laboració de data 21 d’abril de 2010, amb la finalitat de
procedir al desenvolupament del Programa CiberCaixa (denominada indistintament
també com a EspaiCaixa) Solidària en centres penitenciaris per desenvolupar un
programa formatiu i educatiu que, a partir del maneig de les noves tecnologies, ajuda a
incrementar el coneixement informàtic dels persones recluses joves, que compleixen
condemna en centres penitenciaris. El programa preveu disposar de la col·laboració
voluntària de persones grans que, com a dinamitzadores, facin possible el compliment
d’aquesta finalitat.
II. Que l’objectiu del programa és:
- Procurar la participació social de la gent gran, de manera que aquestes
persones, en qualitat de voluntàries, apropin les noves tecnologies a interns
joves amb la finalitat de promoure el sentiment d’utilitat social en la gent gran i,
al mateix temps, facilitar la reinserció sociolaboral de les persones joves
recluses.

III. Que el desenvolupament del programa ha comportat la instal·lació de la CiberCaixa
–aula informàtica– en el centre penitenciari Joves (La Roca) i la realització de diferents
cursos i tallers d’informàtica.
IV. Que el Departament de Justícia, com a responsable màxim dels centres
penitenciaris, es mostra molt interessat a fer-ne possible la continuïtat del programa,

amb l’objectiu fonamental de preparar les persones recluses que tenen a prop
excarceració per a la vida en llibertat, i de promocionar l’apropament de les persones
joves recluses a les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
V. Que amb la finalitat mantenir la col·laboració per posar en marxa aquest projecte,
les parts acorden subscriure aquest Conveni Marc de Col·laboració.

D’aquesta manera, totes les parts es reconeixen capacitat per actuar en les
representacions respectives, ho fan d’acord amb els següents

PACTES
Primer. Objecte del Conveni
L’objecte d’aquest Conveni Marc de Col·laboració és establir les bases a partir de les
quals la Fundació ”la Caixa” i el Departament de Justícia desenvoluparan el programa
de CiberCaixa Solidària al centre penitenciari Joves (La Roca del Vallès) dependent
d’aquesta administració penitenciària i dur a terme activitats formatives d’informàtica
dirigides a les persones recluses.
La CiberCaixa cobrirà com a objectiu, tal com es descriu:
Prestar una activitat formativa adreçada a joves persones recluses, en preparació per
a la llibertat, mitjançant la realització de cursos i tallers d’informàtica que impartirà gent
gran voluntària, preparada específicament per fer-ho. Les finalitats són proporcionar a
aquests joves habilitats informàtiques i coneixements per facilitar-ne la reinserció
social i laboral, i és especialment important que sigui gent gran qui dinamitzi els cursos
i tallers per diversos motius:
I. Per obrir d’aquesta manera un nou front d’acció i de presència en l’ampli
escenari dels espais socials on ja són presents.
II. Per afavorir el diàleg intergeneracional amb un sector poblacional molt
estigmatitzat, com són els interns i les internes, però molt necessitats de models
diferents de bon tracte humà, de diàleg, de confiança mútua. L’experiència,
l’assertivitat i la maduresa personal de la gent gran són una garantia educativa
per als persones recluses.
III. Per comptar amb ells com a autèntics educadors, ja que la seva tasca va més
enllà de la simple instrucció tècnica sobre el maneig dels ordinadors, es veu
enriquida per la seva experiència, valors, assertivitat i saber estar.

Segon. Compromisos que assumeix la Fundació ”la Caixa”
La Fundació ”la Caixa” es compromet a fer la inversió econòmica necessària pel bon
funcionament de la instal·lació de la CiberCaixa al centre penitenciari Joves (La Roca
del Vallès). En tot cas, a la conclusió del programa CiberCaixa, Fundació “la Caixa”

tindrà dret a retirar de la instal·lació penitenciària tots els equips informàtics i la resta
de béns mobles que pugui extreure’s sense detriment de l’immoble en els que es trobi.
La Fundació ”la Caixa” es compromet a dissenyar i coordinar els programes formatius
per desenvolupar en col·laboració amb les entitats o les institucions de voluntaris –
gent gran– que operen a Catalunya, a fi de poder desenvolupar l’activitat de formació
projectada en forma de cursos o tallers.
Tercer. Compromisos que assumeix el Departament de Justícia
El Departament de Justícia es compromet a mantenir l’espai amb la condició de
CiberCaixa i per a aquestes finalitats específiques mentre duri la vigència d’aquest
Conveni Marc de Col·laboració.
El Departament de Justícia posarà a disposició del Programa les instal·lacions i els
recursos humans i materials necessaris perquè tingui un funcionament i un
desenvolupament correctes. D’aquesta manera, el Departament de Justícia designarà
les persones que consideri necessàries per tal de donar suport, facilitar i vetllar pel
desenvolupament de l’activitat dins el centre penitenciari, i es farà càrrec del material
fungible necessari per al funcionament de la CiberCaixa (tinta, paper, etc.).
Així mateix, el Departament de Justícia, com a titular del centre penitenciari adscrit a
aquest Conveni, es farà càrrec del manteniment de les línies telefòniques destinades
al funcionament de l’esmentada CiberCaixa.

Quart. Participació de les associacions de voluntaris de gent gran
De la mateixa manera, i especialment per al manteniment d’un dels objectius primers
del programa –activitat formativa per a joves persones recluses impartida per gent
gran voluntària–, els acords comportaran al seu torn la implicació de les entitats o les
institucions de gent gran voluntària, en conveni amb la Fundació “la Caixa”, que
estiguin disposades a col·laborar per al desenvolupament del programa, en els termes
descrits al pacte Primer.

Cinquè. Confidencialitat de les dades
La Fundació ”la Caixa” 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. Recursos humans
En cap cas no s’estableix cap relació de caràcter funcionarial, estatutari, contractual o
laboral de cap mena entre el personal que aporti la Fundació ”la Caixa” i les entitats o
institucions de gent gran, en l’àmbit d’aquest Conveni Marc de Col·laboració. Així
doncs, el personal voluntari que participi en les activitats del Conveni queda sotmès a
la normativa vigent sobre el voluntariat en centres penitenciaris.
Setè. Comissió de Seguiment
A fi de vetllar pel bon desenvolupament del programa, i la implementació correcta en
cada cas, es constituirà una Comissió de Seguiment, integrada per dos representants
de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, i dos representants de la Fundació ”la
Caixa”, a fi de poder-ne dur a terme la supervisió.
Aquesta comissió es reunirà totes les vegades que calgui per resoldre incidències o
dificultats del programa, i en qualsevol cas amb periodicitat anual, i serà l’encarregada
del seguiment i l’avaluació del compliment del Conveni.
Vuitè. Imatge institucional
A la CiberCaixa apareixen els elements gràfics i els suports de difusió de la Fundació
”la Caixa” (Obra Social ”la Caixa”), segons el seu disseny propi.
La Fundació ”la Caixa” queda autoritzada per col·locar i mantenir a càrrec seu, a
l’establiment penitenciari objecte de col·laboració, un rètol de disseny propi en el qual
s’expressi la col·laboració esmentada, i que ha d’aprovar prèviament la Comissió de
seguiment.
Així mateix, en els elements de difusió de les actuacions incloses en aquest Conveni i
promogudes conjuntament per la Fundació ”la Caixa” i el Departament de Justícia
apareixerà la imatge gràfica de totes dues institucions.
Novè. 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 setè i que
estarà integrada per les persones que designi cada una de les parts 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 puguin derivar del present conveni atesa la seva naturalesa
administrativa, seran del coneixement i competència de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

Desè. Clàusules de resolució
El present Conveni es podrà extingir per alguna de les clàusules següents:
a) El mutu acord de les parts manifestat per escrit.
b) La denúncia formulada per alguna de les parts per escrit amb un mínim de tres
mesos d’antelació.
c) L’incompliment d’algun dels pactes del conveni.
d) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment a l’objecte
del Conveni.
e) Les causes generals establertes a la legislació vigent.
Onzè. Vigència del Conveni
La vigència d’aquest Conveni s’estableix inicialment fins al 31 de desembre de 2012,
tot i que es podrà prorrogar anualment mitjançant un acord exprés de les parts. A fi de
valorar les possibles pròrrogues, serà la Comissió de Seguiment qui valorarà
periòdicament la marxa del projecte i la seva eficàcia.

I en prova de conformitat, totes les parts signen aquest document, en quatre
exemplars, i al lloc i la data de l’encapçalament.

Barcelona, 24 de juliol de 2012
La Consellera de Justícia

El director general de la Fundació Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona

M. Pilar Fernández Bozal
Jaume Lanaspa Gatnau

