Acord de col·laboració entre l’Associació de Voluntariat al Servei d’Acolliment
Residencial "La Dona Samaritana" i la Direcció General de Serveis Penitenciaris del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

REUNITS
D’una part, el senyor Pere Soler Campins, director general de Serveis Penitenciaris, que
actua en representació del Departament de Justícia en virtut de la Resolució JUS/498/2013,
de 8 de març, de delegació de competències del conseller de Justícia en diferents òrgans
del Departament.
De l’altra, el senyor Ferran Jove Plana, en representació de l’Associació de Voluntariat “La
Dona Samaritana”, inscrita al Registre d’Associacions de Lleida del Departament de Justícia
de la Generalitat de Catalunya amb el número 2981 i al Registre Municipal d’Associacions
de Lleida amb el número 482, en la seva condició de President de la Junta Directiva. És
declarada d’utilitat pública pel Departament de Justícia de la Generalitat en la Resolució de
28 de juny de 2011 publicada al DOCG núm. 5912, de 4 de juliol de 2011.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la competència i la capacitat legal per
formalitzar el present Acord de col·laboració i, en conseqüència,

MANIFESTEN
I. Que l’Associació de Voluntariat “La Dona Samaritana” és un recurs de l’obra social de
l’Església Evangèlica de la Biblia Abierta, que té com a objectiu la intervenció i ajuda integral
a les dones en situació de risc d’exclusió social derivades per part dels Serveis Socials de
l’Ajuntament o altres ens de la ciutat de Lleida amb els quals s’hagi establert el conveni.
II. Que l’Associació desenvolupa un programa educatiu i ofereix la possibilitat d’acollida
residencial i suport social a dones adultes majors de 18 anys que es trobin en risc d’exclusió
social o en perill de ser-hi. Per dur a terme el Programa, l’Associació de Voluntariat “La Dona
Samaritana” compta amb un immoble ubicat al carrer
de Lleida amb 19
places distribuïdes en habitacions individuals i dobles amb possibilitat d’ampliar-lo en
determinats moments i situacions d’urgència social.
III. L’Associació de Voluntariat “La Dona Samaritana”, a través del present Acord de
col·laboració, ofereix tres places en el seu Programa educatiu i residencial a les dones del
Centre Penitenciari Ponent classificades en segon grau de tractament que gaudeixen de
permisos, dones classificades en tercer grau, dones classificades d’acord amb l’article 182
del Reglament penitenciari en la seva modalitat educativa i dones que es troben en llibertat
condicional. Les dones que podran ser derivades al recurs són aquelles que no tenen xarxa
social relacional i que necessiten un procés educatiu i d’acompanyament, més enllà del
recurs residencial que ofereix la llar, i que presenten una situació de vulnerabilitat.
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IV. Que els responsables de l’Associació de Voluntariat “La Dona Samaritana” s’han posat
en contacte amb la Direcció General de Serveis Penitenciaris per obrir aquesta línia de
col·laboració i oferir el Programa educatiu i residencial esmentat anteriorment.
V. Que la Direcció General de Serveis Penitenciaris està interessada que es produeixi
aquesta col·laboració.
VI. Amb la finalitat d’establir les bases per posar en marxa el Projecte, impulsar i afavorir les
relacions entre ambdues institucions i propiciar línies de col·laboració en l’àmbit de
l’execució penal, les parts decideixen subscriure aquest Acord de col·laboració, sense
contraprestació econòmica.
Per tot el que s’ha exposat, les parts signants estan interessades a establir el marc de
col·laboració, que es concreta en els següents:

PACTES

Primer. Pel que fa al Projecte educatiu i residencial
L’objecte del següent Acord és desenvolupar accions educatives i de reinserció sociolaboral
dirigides a dones adultes internes al Centre Penitenciari Ponent classificades en segon grau
de tractament que gaudeixen de permisos, dones classificades en tercer grau, dones
classificades d’acord amb l’article 182 del Reglament penitenciari en la modalitat educativa,
dones que es troben en llibertat condicional i en llibertat definitiva.
L’Associació de Voluntariat “La Dona Samaritana” ofereix atenció a les dones que es troben
soles sense entorn social o en situació de vulnerabilitat i/o exclusió social, amb la finalitat
d’oferir un sostre d’acollida amb una durada determinada en funció de cada cas, així com un
procés educatiu i d’acompanyament.

Segon. Pel que fa al Programa de voluntariat
L’Associació de Voluntariat “La Dona Samaritana” ofereix, a través del seu Programa de
voluntariat, el suport de persones voluntàries a través d’un seguit d’accions com ara: portar a
terme pautes d’actuació establertes pels professionals, col·laborar i donar suport a activitats
programades al servei, fer acompanyaments programats per a la realització de gestions a
l’exterior, donar suport individualitzat a les usuàries, vigilar i atendre la residència en els
horaris de guàrdia i supervisar i acompanyar les usuàries durant l’horari nocturn i caps de
setmana.
L’Associació de Voluntariat “La Dona Samaritana” podrà comptar amb el suport d’aquest
personal voluntari, que tindrà accés al Centre penitenciari amb la presentació prèvia del
Programa de voluntariat al Centre, el qual valorarà en Junta de Tractament la idoneïtat i
conveniència de dur-lo a terme. Un cop feta aquesta valoració, el Centre informarà la Unitat
de Recursos Comunitaris per al seu control i aprovació i, si escau, emetrà les acreditacions
perquè el personal voluntari pugui accedir a l’interior del Centre penitenciari.
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Per tal de poder desenvolupar el Programa de voluntariat, l’Associació de Voluntariat “La
Dona Samaritana” ha de presentar les dades personals de les persones que el duran a
terme que el Centre penitenciari requereixi.
Així mateix, i per tal de donar compliment a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, i la normativa que la desenvolupa, totes les
persones voluntàries han de signar un document que regula el tractament de les dades de
caràcter personal, creat per la Direcció General de Serveis Penitenciaris a aquest efecte.
En qualsevol cas, el Programa i el personal voluntari han de complir tot allò que estableix la
Circular 1/2001, de 20 de febrer, sobre gestió de voluntariat als centres penitenciaris de
Catalunya, aprovada per la Direcció General de Serveis Penitenciaris a aquest efecte, i la
Carta del Voluntariat Resolució 98/V de 29 de maig de 1996.
D’altra banda, el personal de l’Associació de Voluntariat “La Dona Samaritana”, ja sigui
professional o voluntari, per complir les finalitats del Programa del Conveni, ha d’assumir i
complir les previsions que es recullen al Codi ètic dels professionals de l’execució penal a
Catalunya, aprovat per la Circular 2/2011, de 10 de novembre de 2011.
Així mateix, les persones voluntàries de l’Associació de Voluntariat “La Dona Samaritana”
han de subscriure una pòlissa d’assegurança, adequada a les característiques i
circumstàncies de l’activitat que desenvolupin, que cobreixi els riscos d’accident i malaltia
derivats de l’exercici de la seva activitat.

COMPROMISOS
Primer. Per complir l’Acord de col·laboració, l’Associació de Voluntariat “La Dona
Samaritana” es compromet a desenvolupar accions que afavoreixin la vinculació de les
usuàries als recursos i serveis de la xarxa comunitària, alhora que se’ls ofereix la cobertura
d’una de les seves necessitats bàsiques, com és l’habitatge per un temps determinat.
Per la seva banda, el Centre Penitenciari Ponent, concretament, a través dels serveis
socials en l’àmbit penal, faran la derivació, coordinació i seguiment dels casos directament
amb els responsables de l’Associació designats a tal efecte.
La Direcció General de Serveis Penitenciaris, a través de la Unitat de Recursos Comunitaris,
durà a terme el seguiment de l’Acord de col·laboració i rebrà mensualment de l’Associació
de Voluntariat “La Dona Samaritana” un llistat amb les usuàries que generin altes i baixes en
el recurs residencial.
Si es produeix alguna incidència amb alguna de les usuàries del pis, el responsable o tècnic
de l’Associació de Voluntariat “La Dona Samaritana” ho haurà de comunicar immediatament
al Centre Penitenciari Ponent.
En document annex s’inclouran el full de derivació i les condicions d’estada de l’habitatge,
que hauran de respectar les usuàries del recurs Dona Samaritana.
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Segon. La Direcció General de Serveis Penitenciaris, a través de l’esmentada Unitat de
Recursos Comunitaris, assumeix el compromís de la gestió de la persones voluntàries pel
que fa a les altes i/o baixes que puguin causar, la formació que hagin de rebre per dur a
terme la seva activitat, així com qualsevol altra incidència que es pugui produir en relació
amb l’esmentada gestió.
Concretament, el Centre Penitenciari Ponent, amb la valoració prèvia de la Junta de
Tractament que correspongui, haurà de comunicar a la Unitat de Recursos Comunitaris les
altes i baixes que es produeixin del personal voluntari de l’Associació de Voluntariat “La
Dona Samaritana”, així com altres qüestions que es valori que s’han de posar en
coneixement d’aquesta Unitat.
Tercer. Comissió de Seguiment
Amb la signatura d’aquest Conveni, es crearà una Comissió de Seguiment que tindrà per
objectiu vetllar pel bon desenvolupament del Programa i que estarà formada pels
professionals designats per ambdues parts, a fi de poder-ne dur a terme la supervisió.
La Comissió de Seguiment estarà integrada per un representant de la Unitat de Recursos
Comunitaris de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i per un responsable de
l’Associació de Voluntariat “La Dona Samaritana”.
Aquesta Comissió es reunirà com a mínim una vegada durant el període de vigència
d’aquest Conveni i sempre que sigui necessari per resoldre’n les incidències o dificultats del
Programa, i serà l’encarregada del seguiment i l’avaluació del compliment del Conveni.
Quart. Durada
El present Acord de col·laboració entrarà en vigor a partir de la data en què se signi, i tindrà
una vigència indefinida fins que alguna de les part manifesti el contrari.
Cinquè. Causes de resolució
L’Acord de col·laboració es pot resoldre per les causes següents:
a)
b)
c)
d)

Mutu acord de les parts manifestat per escrit.
Denúncia d’una de les parts per escrit amb un mínim de tres mesos d’antelació.
L’ incompliment d’algun dels pactes de l’Acord.
La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de dur a terme les activitats que en
constitueixen l’objecte.
e) Les generals que estableix la legislació vigent.

En tots els casos s’han de finalitzar les tasques i compromisos previstos en aquest Acord i
en els seus annexos anuals o modificacions.
Sisè. Confidencialitat de les dades
L’Associació de Voluntariat “La Dona Samaritana” 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. També es
compromet a no manipular, transformar ni cedir a tercers les dades esmentades o els arxius
que les contenen, fora de l’estricte objecte de la relació subscrita per ambdues parts, així
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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 de l’Associació de Voluntariat
“La Dona Samaritana” portarà aparellada la responsabilitat directa de l’entitat, pels danys i
perjudicis que la seva acció pugui comportar al Departament de Justícia.
Setè. 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 compromís tercer, que estarà
integrada per les persones que designi cada una de les parts d’aquest Conveni. De
conformitat amb el que estableix 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.

I, com a prova de conformitat, signen el present Conveni per duplicat en el lloc i data indicats
més avall.

Barcelona, 30 de juliol de 2013

Pere Soler Campins

Ferran Jové Plana
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