CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA I EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME
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, el senyor Miguel Àngel Martinez i Camarasa, en qualitat de president
del Consell Comarcal del Maresme, amb CIF P5800008D, d’acord amb la presa
de possessió que va tenir lloc en la sessió plenària extraordinària i urgent del
Consell Comarcal del Maresme de 22 de juliol de 2011.
MANIFESTEN:
I. Que el Departament de Justícia és l’òrgan de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya que té les competències en l’àmbit de la
rehabilitació penitenciària, molt concretament en desenvolupar les polítiques
socials en aquest àmbit.
II. Que el Consell Comarcal del Maresme és el titular del Centre d’Atenció
d’Animals Domèstics de Companyia del Maresme (CAAD) i presta els seus
serveis a diferents municipis de la comarca.
III. Que el Consell Comarcal del Maresme i la Direcció General de Serveis
Penitenciaris del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
volen col·laborar conjuntament en la viabilitat d’aquest projecte, voluntari i
sense ànim de lucre, al departament DAE (Departament d’Atenció
Especialitzada) de Quatre Camins.
Per la qual cosa,
ACORDEN:
Primer. Objecte del Conveni
Es presenta un projecte dins del marc del programa DAE de Quatre Camins,
anomenat “Nous CAadMINS”, i que s’integrà dins dels objectius generals del
programa DAE, per prolongar i reforçar els continguts que es treballen en
aquest programa, per la qual cosa es busca col·laborar amb el Consell
Comarcal del Maresme.
Segon. Finalitat
Que la col·laboració amb aquesta institució té la finalitat d’assolir els objectius
que es detallen a continuació:
¾ Capacitat d’adquirir compromisos i dur-los a terme.

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Fomentar hàbits laborals seriosos i estables.
Adquirir responsabilitat i generar autogestió.
Potenciar l’empatia.
Sortir de si mateix per cuidar dels altres.
Fomentar hàbits higiènics i tenir cura de les malalties.
Reforçar l’autoestima.
Potenciar l’auto eficàcia.
Generar emocions positives.

I que per a tal fi, s’utilitzarà el contacte d’animals abandonats que resideixen al
CAAD.
Tercer. Tasques dels interns
Quatre usuaris del departament DAE assistiran regularment al CAAD cada
divendres durant quatre mesos per desenvolupar tasques de voluntariat que
inclouran, entre d’altres, aquestes funcions:
¾ Reunir-se amb el personal del centre per l’assignació de tasques del
dia.
¾ Reparar, construir i millorar els materials i els espais del centre.
¾ Netejar i desinfectar les instal·lacions del centre.
¾ Higiene dels animals (banyar-los i raspallar-los).
¾ Curar els animals i treure’ls els paràsits.
¾ Passejar amb els animals.
¾ Treballar amb l’animal assignat dins del projecte que duu a terme el
CAAD per fer teràpia d’animals amb por:
•
•
•
•
•
•
•

Apropament inicial a l’animal amb por.
Comprensió del tipus de por que pateix (per manca de
socialització, per males experiències, etc.).
Registre de les observacions fetes a cada sessió.
Posta en comú de les seves impressions amb els
responsables del CAAD.
Propostes destinades a aconseguir una millora del benestar
dels animals assignats.
Difusió de fotografies i del caràcter de l’animal per tal de
facilitar adoptar-lo.
Participar activament en l’entrega en adopció dels animals
que han tractat.

Quart. Obligacions i compromisos de les parts
El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a proposta de la
Junta de Tractament del Centre Penitenciari de Quatre Camins, seleccionarà
els interns, que de manera voluntària, participaran en aquest Conveni i d’acord
amb els criteris penals i penitenciaris establerts per a aquest tipus de sortides.
Els usuaris que participin en aquest projecte han de firmar un contracte de
conducta en què es comprometran a treballar d’acord amb las normes del
Consell Comarcal i del CAAD i sota la supervisió de l’educadora que els

acompanyarà. Aquest document estarà en possessió del Departament DAE de
Quatre Camins
Així mateix, el Centre de Quatre Camins és el responsable de transportar els
interns al CAAD.
El Centre Penitenciari de Quatre Camins ha de comprovar els efectes del
Conveni en els interns per la qual cosa els ha d’avaluar abans d’iniciar les
activitats d’aquest Conveni i un cop les acabin.
El CAAD aportarà tot el material i tot el personal necessari per fer el Conveni
sense que aquesta col·laboració comporti establir cap relació de caràcter
funcionarial, estatutari o laboral entre el personal que el CAAD aporti i el
Departament de Justícia.
El personal del CAAD, ja sigui professional o voluntari, per a acomplir les
finalitats d’aquest Conveni ha d’assumir i complir les previsions que es recullen
al Codi Ètic dels professionals de l’execució penal a Catalunya, aprovat a la
Circular 2/2011, de 10 de novembre de 2011.
El CAAD té contractada la corresponent pòlissa de responsabilitat civil en
relació amb l’activitat que desenvolupa i que és objecte d’aquest conveni.
Cinquè. Protecció de dades
El Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia del Maresme (CAAD)
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 cedirà 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 per part del CAAD
portarà aparellada la responsabilitat directa de l’entitat esmentada, pels danys i
perjudicis que la seva acció pugui comportar al Departament de Justícia.
Sisè. Comissió de Seguiment
A fi de supervisar i vetllar pel bon desenvolupament del Conveni i implementarlo correctament, es constituirà una Comissió de Seguiment composta per un
representant de la Subdirecció General de Programes de Rehabilitació i Sanitat
de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, per la persona que triï el
Departament DAE de Quatre Camins i per la persona que el Consell Comarcal
designi.
Aquesta Comissió es reunirà almenys una vegada durant l’any i sempre que
sigui necessari per a resoldre les incidències o les dificultats que puguin sorgir
en fer el Conveni.

Així mateix, aquesta Comissió s’ha de reunir per valorar les pròrrogues
corresponents.
Setè. Durada i extinció
El Conveni present entrarà en vigor el dia que es signi i té una durada d’un any.
No obstant això, es renovarà automàticament si cap de les parts manifesta el
contrari, cosa que s’haurà de fer com a mínim 2 mesos abans que acabi la
vigència del Conveni.
Vuitè. Causes de resolució
Aquest Conveni es podrà extingir per alguna de les causes següents:
•
•
•

El mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
Incompliment per alguna de les parts de les obligacions derivades
d’aquest Conveni.
Les generals que la legislació vigent estableix.

Novè. 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 sisè. 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.
I en prova de conformitat amb el seu contingut, les parts signen aquest
document.
Barcelona, 4 de juliol de 2012
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