CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA I
LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Barcelona, 20 d’abril de 2012
REUNITS

D’una banda, 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.
D’altra banda, la senyora Ana Ripoll Aracil, rectora de la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB), segons Decret 2/2009, de 7 de gener, en nom i
representació d’aquesta institució que té la seu social a Campus Universitari,
s/n 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), i amb número d’identificació fiscal
Q-0818002H, en virtut de les competències que li atorga l’article 75, paràgraf
m) dels Estatuts.
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest
document i

MANIFESTEN

I. Que l’article 25.2 de la Constitució espanyola estableix que les penes
privatives de llibertat estan orientades cap a la reeducació i la reinserció social,
tenint en compte que els condemnats que compleixen pena de presó
gaudeixen dels drets fonamentals reconeguts al capítol II del títol I del text
constitucional, llevat d’aquells que es trobin limitats expressament pel contingut
de la corresponent sentència condemnatòria, pel sentit de la pena i per la llei
penitenciària.
II. Que l’article 27 reconeix com un dels drets fonamentals de tots els ciutadans
el dret a l’educació, que té com a objecte el ple desenvolupament de la
personalitat humana en el respecte als principis democràtics de convivència i
als drets i a les llibertats fonamentals; els poders públics, en la mesura que
sigui possible, han de garantir–ne l’accés a tots els ciutadans.

III. En el desenvolupament de les anteriors disposicions constitucional, la Llei
orgànica 1/1979, de 26 de setembre, general penitenciària, en el seu article 1

reconeix com a finalitat primordial de la Institució, la reeducació i la reinserció
social dels sentenciats a penes i mesures penals privatives de llibertat. Així
mateix, a l’article 55 i següents. La Llei orgànica general penitenciària preveu
que l’Administració penitenciària fomentarà l’interès dels interns per l’estudi i
donarà les màximes facilitats per tal que aquells que no puguin seguir cursos a
l’exterior ho facin per altres mitjans.
IV. El Reial decret 190/1996, de 9 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament
penitenciari, preveu a l’article 3.3 com a principi inspirador del compliment de
les penes i mesures de seguretat privatives de llibertat, la consideració que
l’intern és un subjecte de dret que no es troba exclòs de la societat, sinó que en
continua formant part, de forma que la vida a la presó ha de prendre com a
referència la vida en llibertat afavorint els vincles socials. Així mateix, l’article
124 preveu que l’Administració penitenciària faciliti l’accés dels interns a
programes educatius d’ensenyament reglats i no reglats que contribueixin al
seu desenvolupament personal; per a fer-ho possible cal promoure acords amb
institucions públiques i privades per tal que els interns puguin cursar amb
aprofitament els ensenyaments que componen els diferents nivells del sistema
educatiu.
V. El Decret 329/2006, de 5 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a Catalunya, en el
seu article 99 estableix que per tal que els/les interns/es puguin accedir al
servei públic de l’educació universitària, serà necessari, de conformitat amb el
que disposa la legislació penitenciària, que el departament competent en
matèria subscrigui els oportuns convenis amb les universitats públiques de
Catalunya.
VI. Que la Universitat Autònoma de Barcelona té interès a desenvolupar un pla
de formació orientat a la preparació i formació de la població interna al Centre
Penitenciari Brians 1 per a accedir i iniciar determinades carreres universitàries.
VII. Que aquesta proposta té l’objectiu de complementar els programes
educatius i de formació que es duen a terme als centres penitenciaris de
Catalunya i adreçats a persones sotmeses a mesures penals que depenen de
la Direcció General de Serveis Penitenciaris mitjançant la col·laboració de la
Universitat Autònoma de Barcelona.
VIII. Que, amb aquest objectiu, el 27 de juliol de 2011 es va signar un conveni
entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i la Universitat
Autònoma de Barcelona, al qual ara es pretén donar continuïtat amb la
signatura del present.
En conseqüència, les dues parts acorden subscriure aquest Conveni que es
regeix pels següents:

PACTES
Primer. Objecte del Conveni de col·laboració
La finalitat d’aquest Conveni es articular una política eficaç de gestió que
garanteixi l’atenció dels/de les interns/es del Centre Penitenciari Brians 1, que
hagin decidit accedir o continuar els estudis universitaris que la UAB imparteix
sempre i quan disposin dels recursos econòmics necessaris per fer-ho o les
beques que permetin cobrir les despeses per a tal fi.
L’objecte d’aquest Conveni és formar i preparar la població reclusa del Centre
Penitenciari Brians 1, per a la seva reinserció futura en l’entorn laboral
mitjançant els cursos conduents a titulacions de Grau.
Segon. Destinataris
Els/les destinataris/es d’aquest programa són els interns i les internes del
Centre Penitenciari Brians 1 que depenen de la Direcció General de Serveis
Penitenciaris.
Tercer. Cursos d’estudis universitaris
Els cursos d’estudis universitaris es duran a terme combinant l’ensenyament a
distància mitjançant el campus virtual de la Universitat (sempre que existeixi la
possibilitat de connexió a Internet des del centre) amb el suport de professors
tutors durant el curs que es desplaçaran fins al centre. Addicionalment, durant
el període d’exàmens professors/es-tutors/es designats/es per donar suport
als/a les estudiants, en les dates concretes que es determinaran conjuntament
entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Direcció General de Serveis
Penitenciaris, es desplaçaran al Centre Penitenciari Brians 1 per efectuar els
exàmens corresponents.
Durant el curs acadèmic 2011-12, la UAB assumirà les despeses dels
professors i la matrícula d’una assignatura anual o dues semestrals per intern
així com les despeses dels tutors (acadèmica i desplaçaments) per tal d'evitar
la discontinuïtat dels estudis per part dels interns que ja van iniciar els seus
estudis a la UAB. Així mateix facilitarà les gestions administratives dels interns
que desitgin matricular-se de més assignatures sempre i quan comptin amb el
vist i plau del tutor i els recursos econòmics propis necessaris per fer-ho.
Quart. Comissió de Seguiment
El responsable de la coordinació i execució del programa serà el Dr. Remo
Suppi, Comissionat de la Rectora per a la Societat de la Informació i el
responsable de la part organitzativa el professor Sr. Miquel Mazuque Periz.

Per la Direcció General de Serveis Penitenciaris, correspon a la Unitat de
Planificació Educativa del Servei de Rehabilitació dur a terme el seguiment dels
compromisos establerts en el Conveni present.
Correspon al/ a la directora/a docent del Centre Penitenciari Brians 1 la gestió
del procés de matriculació dels/de les interns/es, la coordinació amb els/les
diferents professors/es tutors/es de la Universitat, i facilitar-los els recursos
materials i d’infrastructura necessaris per a dur a terme els exàmens
corresponents.
Es farà una reunió mensual d’una Comissió de Seguiment formada per
representants de la Universitat Autònoma de Barcelona, per representants de la
Direcció General de Serveis Penitenciaris, de la direcció docent del centre
penitenciari i pels responsables directes d’impartir els cursos. S’emetran
informes de seguiment en qualsevol moment que es consideri necessari.
Cinquè. Compromís de confidencialitat
La Universitat Autònoma de Barcelona 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 del que sigui necessari per aconseguir les
finalitats del Conveni esmentat. De la mateixa manera, la UAB es compromet a
no manipular, transformar ni cedir a tercers les dades esmentades i 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.
Consegüentment, si la UAB incompleix directa o indirectament aquesta
clàusula, l’entitat tindrà responsabilitat directa pels danys i perjudicis que la
seva acció pugui comportar al Departament de Justícia.
Sisè. Codi Ètic
La UAB assumirà i complirà les previsions que es recullen en la Circular
2/2011, sobre el Codi Ètic dels professionals de l’execució penal a Catalunya.

Setè. Memòria anual d’activitats
La Universitat Autònoma de Barcelona es compromet a presentar a la Unitat de
Planificació Educativa del Servei de Rehabilitació, quan acabi l’exercici, una
memòria breu que reflecteixi les actuacions formatives dutes a terme en el
marc del Conveni.

Vuitè. Difusió pública d’activitats
La Universitat Autònoma de Barcelona, quan difongui i promocioni els diferents
cursos que són objecte d’aquest Conveni, hi haurà de fer constar en tot cas que
les activitats formatives corresponents es desenvolupen en col·laboració amb la
Direcció General de Serveis Penitenciaris, del Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya.

Novè. Vigència
La vigència d’aquest Conveni de col·laboració s’estableix des de l’1 de gener
de 2012 fins al 31 de desembre de 2012, i pot ser prorrogat anualment sempre
que les dues parts així ho acordin de forma expressa.

Desè. Clàusules de resolució
El Conveni es pot resoldre per les causes següents:
a) Mutu acord de les parts manifestat per escrit
b) Denúncia d’una de les parts feta amb un mínim de tres mesos d’antelació,
sens perjudici que els encàrrecs iniciats continuïn fins que finalitzin.
c) L’incompliment per alguna de les parts dels pactes d’aquest Conveni.
d) Les generals establertes per la legislació vigent.

Onzè. Règim jurídic i resolució de conflictes
1. D’acord amb 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. 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.
2. 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
quart. 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 competència de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Ambdues parts accepten les estipulacions precedents i, en prova de
conformitat, signen aquest Conveni, per duplicat i a un sol efecte, en la data i el
lloc esmentats a l’encapçalament.

El director general
de Serveis Penitenciaris

La rectora de la Universitat Autònoma
de Barcelona

pd (Resolució JUS/2132/2008, de 27 de juny
DOGC 5168 de 8 de juliol, modificada per la
resolució JUS/163/2011, de 21 de gener,
DOGC 5807 de 31 de gener)

Ramon Pares Gallés

Ana Ripoll Aracil

