PRÒRROGA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT DE
JUSTÍCIA I EL CONSELL EVANGÈLIC DE CATALUNYA PER AL 2012
Barcelona, 3 de desembre de 2012
REUNITS
En primer lloc, el senyor Ramon Parés Gallés, director general de Serveis
Penitenciaris del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya en
virtut del que disposa 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;
En segon lloc, el senyor Guillem Correa i Caballé, amb DNI XXXXXXXX, com a
apoderat del Consell Evangèlic de Catalunya, amb NIF R5800689A, que actua
d’acord amb els poders atorgats davant notari, el senyor Joan Francesc Bages i
Ferrer, en l’escriptura pública núm. 1589 sobre conferiment de poder, de data
17 de novembre de 2011;

Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest
document i
MANIFESTEN
Primer
El 18 de novembre de 2009 es va signar el Conveni de col·laboració entre
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de
Justícia i el Consell Evangèlic de Catalunya, per tal de garantir el dret de
l’assistència religiosa evangèlica dels interns als centres penitenciaris de
Catalunya, per al període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de
2009, el qual s’ha anat prorrogant anualment.
Segon
El 31 d’octubre de 2012, el director general de Serveis Penitenciaris proposa,
mitjançant Proposta de Resolució, la pròrroga del Conveni per al període
comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2012 i modificar-lo per tal de
garantir el dret de l’assistència religiosa evangèlica dels interns als centres
penitenciaris de Catalunya, en el sentit de reduir-ne el seu import, quedant
establert l’import del Conveni per al 2012 en 6.500,00 €.
I ATORGUEN ELS PACTES SEGÜENTS
Primer
Prorrogar el Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de

Catalunya, mitjançant el Departament de Justícia i el Consell Evangèlic de
Catalunya, per tal de garantir el dret de l’assistència religiosa evangèlica dels
interns als centres penitenciaris de Catalunya, per al període comprès entre l’1
de gener i el 31 de desembre de 2012.
Segon
Modificar el Conveni amb el corresponent reajustament de l’import, de
conformitat amb allò que es descriu a l’addenda annexa a aquest document.
Tercer
Les discrepàncies que puguin sorgir en interpretar i aplicar aquesta pròrroga i
modificació seran resoltes d’acord amb el que estableix l’apartat sisè del
conveni.

Les parts accepten les estipulacions precedents i, en prova de conformitat,
signen, per triplicat i a un sol efecte, en la data i el lloc esmentats a
l’encapçalament.
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ADDENDA per la qual es modifica el Conveni de Col·laboració entre
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament
de Justícia i el Consell Evangèlic de Catalunya, per tal de garantir el dret
de l’assistència religiosa evangèlica dels interns als centres penitenciaris
de Catalunya
Es modifica la contraprestació econòmica del conveni
Com a conseqüència de les directrius marcades pel Govern per complir els
objectius d’estabilitat pressupostària, sense que això comporti un impacte
significatiu en els serveis públics prestats pel Departament, s’ha plantejat la
modificació del conveni abans esmentat en el sentit reduir-ne la seva despesa
per l’any 2012.
L’import del Conveni es reduirà amb l’objectiu de complir amb les directrius de
reducció de la despesa, resultant el nou import total del conveni per al 2012 en
6.500,00 euros.

