Conveni entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i la
Fundació ESADE

REUNITS
D’una part, el senyor Pere Soler i Campins, director general de Serveis Penitenciaris del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, nomenat en virtut del Decret
182/2013, d’11 de juny, que actua 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.
I d’una altra, la senyora Eugènia Bieto Caubet, amb DNI XXXXXXXX, directora general de
la Fundació ESADE (CIF G59716761, amb domicili a l’avinguda de Pedralbes 60-62,
08034 Barcelona i inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de
Catalunya amb el número 510), en nom i representació de l’entitat d’acord amb el que
disposa l’escriptura de poders de 20 de juliol de 2010 i amb número de Protocol 2451 del
senyor Ricardo Ferrer Marsal, notari de Barcelona.

MANIFESTEN
1. Que el Departament de Justícia és l’òrgan de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya que té competències en el camp de la rehabilitació penitenciària, molt
concretament en matèria de desenvolupament de polítiques socials en aquest àmbit.
2. Que la Fundació ESADE és una institució privada d’ensenyament superior que es dedica
a ensenyar i investigar en les àrees de l’economia, la direcció d’empreses, el dret i les
ciències socials, amb diversos centres universitaris on du a terme l’activitat docent
adreçada a universitaris, postgraduats, alts directius i professionals.
3. Que la Fundació ESADE 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.
4. Que aquest projecte no té contraprestació econòmica i que les despeses que hi puguin
haver les assumiran les dues entitats tal com s’estableix en els acords.

Per la qual cosa,

ACORDEN
Primer. Objecte del Conveni
L’objecte d’aquest Conveni de col·laboració és fer el curs Del pensament a l’acció: més enllà
de les nostres barreres mentals, al Centre Penitenciari Lledoners, durant el qual, mitjançant
el diàleg socràtic, un grup format per estudiants de dret i per interns del Centre Penitenciari
dialogaran sobre els temes importants de la vida per facilitar un major coneixement mutu i un
pensament comú.
Segon. Descripció del curs
Objectius generals del curs
L’objectiu principal del curs és promoure el pensament crític mitjançant el diàleg, trencant les
barreres que generen prejudicis i que impedeixen desenvolupar-se com a persones i
professionals.
Mitjançant el diàleg socràtic s’aprofundeix en el coneixement d’un mateix i de la resta de persones,
incrementant alhora la nostra habilitat per prendre decisions complexes i passar a l’acció.
Així mateix, el contacte dels interns amb els estudiants ajudarà a millorar la seva
normalització, autoestima i motivació de canvi.
Continguts i metodologia
El curs es planificarà amb sessions inicials només per a estudiants o per a interns, seguides
de sessions conjuntes al Centre Penitenciari Lledoners i una sessió final amb els estudiants,
d’una banda, i amb els interns de l’altra.
Finançament
El curs no tindrà cap cost per al Departament de Justícia.
Tercer. Obligacions i compromisos de les parts
L’entitat es compromet a dissenyar i coordinar el curs i a retre’n compte a aquest
Departament per aprovar-lo. El curs haurà d’especificar com a mínim: els objectius, la
metodologia de funcionament i les fonts de finançament.
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A més, l’entitat aportarà el material i el personal necessaris 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 Departament de Justícia facilitarà als estudiants l’entrada al Centre Penitenciari per fer-hi
el curs.
Quart. Protecció de dades
L’entitat 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 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 guardar-ne
estricta 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’entitat ha d’incloure en els contractes que tingui amb els seus treballadors i/o
col·laboradors, 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’entitat esmentada, pels danys i perjudicis que la seva acció pugui comportar al
Departament de Justícia.
Cinquè. Codi ètic
Tot el personal que intervingui en la preparació o execució d’aquest Conveni, ja sigui
professional o voluntari, per complir les finalitats objecte del programa, 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.
Sisè. Comissió de seguiment
A fi de supervisar i vetllar pel bon desenvolupament del Conveni i implementar-lo
correctament, es constituirà una comissió de seguiment integrada per la subdirectora
general de Programes de Rehabilitació i Sanitat del Departament de Justícia i la professora
responsable del curs a ESADE, que es reunirà com a mínim a l’inici i la finalització de cada
edició del curs, i sempre que sigui necessari per resoldre les incidències o les dificultats del
Conveni, així com per valorar les pròrrogues corresponents.
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Setè. Durada
El present Conveni entrarà en vigor el dia que se signi i tindrà una durada d’un any.
No obstant això, es renovarà automàticament per períodes anuals si cap de les parts no
manifesta el contrari, cosa que s’haurà de fer per escrit com a mínim tres mesos abans que
finalitzi la seva vigència.
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 estableix l’article 110.2 l) de la Llei 26/2010, les qüestions litigioses
que es puguin derivar del present Conveni, atesa la seva naturalesa administrativa, seran
del coneixement i la competència de la jurisdicció contenciosa administrativa.
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest Conveni per duplicat i a un sol efecte.
Barcelona, 1 de setembre de 2014

Pere Soler i Campins

Eugenia Bieto Caubet
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