CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA I POSITIVAS CAN SL

REUNITS

D’una part, el senyor 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, la senyora Mona Elsie Marie Tellier (NIE xxxxxxxxx) i la senyora Mª
Isabel Vila Nasarre (DNI xxxxxxxxx) en qualitat d’administradores solidàries
de Positivas Can, SL, amb CIF B65479719 i amb domicili al carrer de la
Concòrdia, 130, de Manresa (08242), d’acord amb el que estableix l’escriptura
de constitució de societat limitada amb número de protocol 13 del notari Ivan
Emilio Robles Caramazana, de 5 de gener 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 Positivas Can, SL és una entitat especialitzada en teràpies assistides
amb animals i en ensinistrar-los.
III. Que Positivas Can, SL 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.
IV. Que aquest projecte no té contraprestació econòmica i que les despeses
que hi puguin haver seran assumides per les dues entitats tal com en els
acords es preveu
Per la qual cosa,
ACORDEN:
Primer. Objecte del Conveni
L’objecte d’aquest acord de col·laboració és establir un programa que faciliti el
procés de reinserció dels interns del CP Lledoners, consistent en la participació

d’aquests en l’educació i ensinistrament de gossos de la protectora d’animals
de l’Anoia o del Refugi Aixopluc de la Societat Protectora d’Animals i Plantes de
Manresa (Can Poc Oli, s/n – 08240 Manresa), amb la supervisió i formació
tècnica de Positivas Can, SL.

Segon. Objectius del conveni
El projecte pretén d’una banda, aconseguir evitar l’aïllament de les persones
internes, potenciant–ne l’activitat i la comunicació, i ajudar-les a crear nous
interessos que facilitin la integració social, i d’altra fer un retorn a la societat a
través de l’ensinistrament i cura dels gossos abandonats.
Els objectius generals del programa són:
o
o
o

Afavorir i millorar l’autoestima i la responsabilitat, la sensibilitat i l’empatia
dels interns participants, mitjançant la relació amb els animals.
Donar a conèixer als interns un entorn professional amb perspectives de
futur.
Incrementar les possibilitats d’adopció dels gossos a partir de la
socialització i l’ensinistrament rebut per part dels interns

Els objectius específics es detallen a continuació:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Adquirir compromisos i dur-los a terme.
Fomentar hàbits laborals seriosos i estables.
Adquirir responsabilitat i generar autogestió.
Potenciar l’empatia.
Sortir de si mateix per cuidar els altres.
Fomentar hàbits higiènics i tenir cura de les malalties.
Reforçar l’autoestima.
Potenciar l’autoeficàcia.
Generar emocions positives.
Millorar la tolerància a la frustració
Millorar la tolerància a les crítiques

Tercer. Accions a desenvolupar per part dels interns participants
Els interns seleccionats del Centre Penitenciari de Lledoners, acompanyats
dels educadors corresponents, assistiran regularment a l’Associació Protectora
d’Animals de l’Anoia (carretera vella (C37), kilòmetre 71,5 - 08711 Òdena) o al
Refugi Aixopluc de la Societat Protectora d´Animals i Plantes de Manresa (Can
Poc Oli, s/n – 08240 Manresa) per desenvolupar tasques de voluntariat que
inclouran, entre d’altres, aquestes funcions:
¾ Socialització dels gossos: amb altres gossos, amb persones.
¾ Passejar amb els animals.
¾ Treballar amb l’animal assignat dins del projecte que duu a terme
l’Associació per fer teràpia d’animals:

• Introducció al Clicker
• Ensenyar els gossos obediencia bàsica:

¾
¾
¾
¾

o Jeu
o Tomba
o Quiet
o Venir quan se’ls crida
o Passejar sense tirar de la corretja
o Caminar el costat del guia
• Ensenyament d’habilitats els gossos
o Agility
o Trucs
• Temes relacionats amb els animals com:
o La manipulaciò bona, com evitar i afrontar conflictes
entre els gossos, el comportament correcte del gos i
la forma de corregir el mal comportament, la relaxació
del gos
Registre de les observacions fetes a cada sessió.
Autoavaluació individual i col·lectiva
Propostes destinades a aconseguir una millora del benestar dels
animals assignats.
Avaluació dels gossos i elaboració d’un informe per als adoptants
futurs.

Quart. Obligacions i compromisos de les parts
El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a proposta de la
Junta de Tractament del CP Lledoners, seleccionarà d’entre els interns
voluntaris i d’acord amb els criteris penals-penitenciaris establerts, els interns
que formaran part del projecte.
Així mateix el Centre Penitenciari de Lledoners és el responsable del transport
dels interns participants al lloc on es desenvolupa l’activitat.
El CP Lledoners avaluarà l’impacte d’aquesta activitat en els interns que hi
participin amb mesures pre i post participació.
L’entitat Positivas Can, SL es compromet a dissenyar i coordinar el programa i
a donar-ne compte a aquest Departament per aprovar-lo. El programa haurà
d’especificar com a mínim: els objectius, la metodologia de funcionament, les
fonts de finançament del projecte, i l’acceptació escrita de la persona
responsable de l’Associació Protectora d’Animals de l’Anoia o del Refugi
Aixopluc de la Societat Protectora d´Animals i Plantes de Manresa (Can Poc
Oli, s/n – 08240 Manresa) a col·laborar en cada edició del programa.
Positivas Can, SL aportarà el material i el personal necessari per desenvolupar
aquest Conveni, sense que aquesta col·laboració comporti l’establiment de cap
relació de caràcter funcionarial, estatutària o laboral entre el personal que
l’entitat aporti i el Departament de Justícia.

El personal de Positivas Can, SL, 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.
Finalment, Positivas Can, SL manifesta que té concertada una pòlissa de
responsabilitat civil en relació amb l’activitat que desenvolupa i que és objecte
d’aquest Conveni.
Cinquè. Protecció de dades
Positivas Can, SL 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 guardarne 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.
També Positivas Can, SL ha d’incloure en els contractes que tingui amb els
seus treballadors i/o col·laboradors, presents i futurs, una clàusula de
confidencialitat per la qual es comprometin a no revelar en ús propi o de tercers
la informació que coneguin del Departament de Justícia en funció d’aquest
programa, tant en el temps de vigència de la relació, ja sigui laboral o de
voluntariat, com posteriorment en finalitzar aquesta.
Positivas Can, SL podrà fer ús dels resultats obtinguts en aquest projecte en
Congressos relacionats amb la promoció de les Teràpies Assistides amb
Animals de Companyia sempre respectant la protecció de dades de caràcter
personal.
Positivas Can, SL podrà fotografiar i gravar en vídeo fora de les instal·lacions
del Departament de Justícia les sessions de treball per tal d’utilitzar-ho amb els
interns així com a Congressos, sempre i quan tingui autorització de cessió de
drets d’imatge per escrit dels interns i/o dels funcionaris que d’alguna manera hi
puguin participar i sempre i quan no es facin públiques dades de caràcter
personal (nom, cognom, etc.) sense que la negativa de l’intern a aquesta cessió
pugui ser causa de baixa del programa.
Qualsevol producte o document en format de vídeo, àudio o fotografia, en què
hi hagin d’aparèixer interns o professionals d’execució penal de Catalunya,
s’haurà de senyir a les condicions següents:
a) Amb caràcter previ a captar les dades, el personal intern i el personal
funcionari que participi ha de cedir, per escrit, el dret d’imatge, veu i
so sobre el producte elaborat. A tal efecte, l’entitat Positivas Can, SL
es compromet a lliurar als interessats un full per autoritzar la cessió

de drets d’imatge. D’aquest document es faran dues copies, una per
l’entitat i una altra per a l’expedient de l’intern.
b) En cap cas podran aparèixer imatges o sons de personal funcionari ni
de personal intern que no hagin autoritzat documentalment aquesta
cessió, de so i de veu amb caràcter previ a la seva captació.
En els casos en què el producte elaborat (documental cinematogràfic,
pel·lícula, fotografies, presentació a congressos o publicacions i d’altres), es
vulgui fer públic, s’hauran de complir les condicions següents:
a) El Departament de Justícia haurà de tenir una còpia original del
producte en qualsevol format en què es faci. El producte no es podrà
fer públic sense l’autorització del Departament, el logotip del qual
constarà com a col·laborador principal. Qualsevol difusió externa
haurà de ser comunicada amb la referència del lloc, el dia, l’hora i el
mitjà de comunicació.
b) El producte no es podrà tractar, emprar o manipular parcialment; és a
dir, el producte es visionarà, s’escoltarà o publicarà en el seu format
original d’acord i per als usos que s’autoritzin.
c) Aquest Departament també haurà d’autoritzar-ne la cessió a tercers.
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. Comissió de Seguiment
A fi de supervisar i vetllar pel bon desenvolupament del Conveni i implementarlo correctament es constituirà una Comissió de Seguiment integrada per la
persona o per les persones que el Departament de Justícia i Positivas Can, SL
designin, que es reunirà com a mínim una vegada cada any, i sempre que sigui
necessari per resoldre les incidències o les dificultats de l’Acord, així com per
valorar les pròrrogues corresponents.
Setè. Durada
El Conveni present entrarà en vigor el dia que se signi i té una durada d’un any.
No obstant això, es renovarà automàticament per períodes anuals si cap de les
parts manifesta el contrari, cosa que s’haurà de fer per escrit com a mínim 2
mesos abans que finalitzi 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.
Denúncia d’alguna de les parts per escrit amb un mínim de tres mesos
d’antelació.
La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de dur a terme les
activitats que en constitueixin l’objecte.

•
•

Incompliment per alguna de les parts de les obligacions derivades
d’aquest Conveni.
Les generals establertes per la legislació vigent.

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, 7 de març de 2012
Pel Departament de Justícia

Ramon Parés Gallés
pd (Resolució JUS/2132/2008,
de 27 de juny de 2008; DOGC
5168, de 8 de juliol de 2008)

Per Positivas Can, SL

Mona Elsie Marie Tellier

M. Isabel Vila Nasarre

