CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA I L’ASOCIACIÓN DE MUJERES ITAKAS
REUNITS
D’una part, el senyor Xavier Martorell i Villalobos, director general de Serveis
Penitenciaris, el qual actua en representació del Departament de Justícia en
virtut de la Resolució JUS/27/2013, de 15 de gener, de delegació de
competències del conseller de Justícia en diferents òrgans del Departament.
De l’altra, Varinia Pineda Marín, amb DNI 00000000, presidenta de l’Asociación
de Mujeres Itakas (CIF G84514157, inscrita al Registre Nacional d'Associacions
del Ministeri de l'Interior el 26 d'octubre de 2005, en el grup 1, la secció 1 i amb
número 586151), d’acord amb el que disposa l’article 6 dels estatuts de l’entitat
i el certificat de l’acta de modificació estatutària de 31 de maig de 2011 del
secretari de l’associació esmentada.
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 l’Asociación de Mujeres Itakas és una entitat no governamental, sense
ànim de lucre, laica, de caràcter democràtic i participatiu, promotora de la
igualtat entre homes i dones i independent de tota organització política,
sindical, empresarial o religiosa. Especialitzada en atendre persones i/o
comunitats que es troben en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió i en
formar i atendre els professionals que s’ocupen d’aquests col·lectius.
III. Que l’Asociación de Mujeres Itakas 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 cap contraprestació econòmica.
Per la qual cosa,
ACORDEN
Primer. Objecte del Conveni
L’objecte d’aquest Conveni de col·laboració és establir un projecte anomenat
“Com parlem com vivim“ dirigit a promoure les relacions d’igualtat entre els
gèneres i prevenir la violència de gènere amb grups de dones dels centres
penitenciaris de Dones de Barcelona i del mòdul de dones de Brians 1.

Segon. Objectius del Conveni
o El projecte pretén afavorir la participació de les dones empresonades en
activitats lúdiques i formatives, afavorir l’apoderament de les dones com
gestores de reflexió i promoció de relacions d’equitat en el seu entorn.
o Els objectius específics del projecte són:
o Facilitar la reflexió sobre l’ús del llenguatge masclista com a
constructor de relacions de desigualtat
o Promoure l’apropiació d’un llenguatge no sexista
o Crear un díptic d’ús del llenguatge no sexista

Tercer. Accions a desenvolupar per les internes participants
Les internes seleccionades faran, entre d’altres, aquestes funcions:
‐
‐

Participació activa en 5 tallers
Elaborar un díptic

Quart. Obligacions i compromisos de les parts
L’Asociación de Mujeres Itakas es compromet a dissenyar i coordinar el
projecte i a donar-ne compte a aquest Departament per aprovar-lo. El projecte
haurà d’especificar com a mínim: els objectius, la metodologia de funcionament
i les fonts de finançament del projecte.
L’Asociación de Mujeres Itakas 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 l’Asociación de Mujeres Itakas, 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.
Pel que fa al Departament, facilitarà l’entrada i la sortida als centres del
personal de l’Asociación de Mujeres Itakas que tingui per finalitat i/o objectiu
desenvolupar l’objecte d’aquest Conveni sempre que les mesures de seguretat
ho permetin.
Així mateix, el Departament i concretament la direcció del centre penitenciari i/o
la Junta de Tractament, coordinarà fer el projecte esmentat d’acord amb el que
disposen l’article 131.4 del Reglament Penitenciari i l’article 32 del Reglament
d’organització i funcionament dels serveis d’Execució Penal a Catalunya.

Cinquè. Protecció de dades
L’Asociación de Mujeres Itakas s’abstindrà de fer cap mena de tractament de
les dades personals de què disposi com a conseqüència de l’aplicació d’aquest
Conveni, més enllà del que sigui necessari per a la consecució de les finalitats
del Conveni. De la mateixa manera, 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 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.
Així mateix, l’Asociación de Mujeres Itakas 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.
L’incompliment directe o indirecte d’aquesta clàusula podrà comportar la
responsabilitat directa de l’Asociación de Mujeres Itakas, pels danys i perjudicis
que la seva acció pugui comportar al Departament de Justícia.
Sisè. 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 la presidenta de l’Asociación
de Mujeres Itakas o la persona que designi i pel cap del Servei de Rehabilitació
de la Direcció General de Serveis Penitenciaris o la persona que designi.
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.
Setè. Durada
El Conveni present entrarà en vigor el dia que se signi i tindrà una durada de 3
mesos.
Vuitè. Causes de resolució
Aquest Conveni es podrà extingir per alguna de les causes següents:
•

El mutu acord de les parts, manifestat per escrit.

•
•
•
•

Pel transcurs del període establert de vigència del Conveni.
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.
D’altra banda cal tenir en compte les previsions de l’article 110.3 de la Llei
esmentada relatives a l’obligatorietat de publicar en el Web del Departament i
en el DOGC els convenis signats. Aquesta publicació, amb finalitat merament
informativa, s’ha de fer conforme a les directrius que la Direcció General
d’Assumptes Consultius del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya va
establir el 21 de febrer de 2012.
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, 6 febrer de 2013

Pel Departament de Justícia
Per la Asociación de Mujeres Itakas
Xavier Martorell i Villalobos
Varinia Pineda Marin
pd (Resolució JUS/27/2013, de 15 de
gener; DOGC 6295, de 17 de gener
de 2013)

