Acord marc de col·laboració entre el Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya i el Comitè Autonòmic Català de la Creu Roja
REUNITS
D’una part, el senyor Germà Gordó i Aubarell, conseller de Justícia de la Generalitat de
Catalunya, en virtut de les facultats que li atorga l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya.
I d’una altra, el senyor Antoni Aguilera i Rodríguez, president del Comitè Autonòmic
Català de la Creu Roja, que actua en mèrits del seu càrrec, d’acord amb el seu
nomenament, efectuat en data 20 d’abril de 2015, en virtut de les atribucions conferides al
president de la Creu Roja a l’article quinzè dels Estatuts de l’entitat, i d’acord amb el
procediment que hi estableix l’article dissetè (modificats per l’Ordre TAS/2981/2006, de
26 de setembre, publicats al BOE núm. 233, de 29.9.2006).
Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per atorgar aquest document i

MANIFESTEN
1.

Que és interès de les parts signants de l’Acord marc, per donar compliment a la
legislació vigent, la col·laboració en programes i actuacions de la Direcció General de
Serveis Penitenciaris i de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de
Justícia Juvenil.

2.

Que la col·laboració es concreta en l’àmbit socioeducatiu, formatiu, sociolaboral i del
voluntariat social dins del marc de l’execució penal i en les diferents modalitats de
compliment i règims de vida d’aquesta.

3.

Que s’acullen a la possibilitat de concessió de subvencions mitjançant acords,
pactes, convenis i contractes amb entitats de dret públic o dret privat, d’acord amb el
que estableix l’article 94.5 del text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, ja que valoren
aquest mitjà com a més eficient per assolir els objectius pretesos, i són igualment
exigibles els requisits que, amb caràcter general, estableix l’article esmentat.

4.

Que, igualment, i per donar compliment a l’article 25.2 de la Constitució espanyola,

que estableix que les penes privatives de llibertat estan orientades cap a la
rehabilitació i reinserció social, és fonamental promoure la formació continuada dels
interns i facilitar-los l’adquisició de recursos útils i necessaris per a la seva integració
en el món social i el mercat laboral.
5.

Que, en el desplegament de les anteriors disposicions constitucionals, l’article 1 de la Llei
orgànica 1/1979, de 26 de setembre, general penitenciaria, estableix com a finalitat
primordial de la institució penitenciària la reeducació i la reinserció social dels
sentenciats a penes i mesures penals privatives de llibertat. Així mateix, l’article 26
d’aquesta Llei considera el treball com un dret i com un deure de l’intern i, al mateix
temps, es configura com un element fonamental del tractament individual.

6.

Que l’article 3.3 del Reglament penitenciari, aprovat pel Reial decret 190/1996, de 9
de febrer, preveu, 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 està exclòs de la societat, sinó que en continua formant part, de manera que la vida
a la presó ha de prendre com a referència la vida en llibertat i afavorir els vincles
socials. Així mateix, l’article 4.2.f) del Reglament penitenicari reconeix el dret dels
interns a un treball remunerat dins les disponibilitats de l’Administració penitenciària.

7.

Que, per fer efectives les finalitats esmentades, s’ha de comptar amb la col·laboració
d’altres administracions públiques, institucions, organitzacions i entitats privades, en la
promoció conjunta d’activitats formatives i recursos laborals que permetin la seva
consecució.

8.

Que la Creu Roja a Catalunya és una institució humanitària de caràcter voluntari i
d’interès públic que porta a terme la seva activitat com a auxiliar i col·laboradora de
les administracions publiques, sota la protecció de l’Estat, en les activitats humanitàries
i socials impulsades per aquestes, i s’ha d’ajustar al que estableixin els acords marc
internacionals sobre la matèria dels quals formi part Espanya, el Reial decret
415/1996, d’1 de marc, modificat pel Reial decret 2219/1996, d’11 d’octubre, la
legislació aplicable i les seves pròpies normes internes.

9.

Que la Creu Roja té un paper destacat en els programes d’intervenció en diferents
projectes que tenen especial incidència en l’àmbit de les competències del
Departament de Justícia, com ara els col·lectius vulnerables, l’ocupació i la formació,
a més d’altres que no afecten tan directament, com ara la lluita contra la pobresa, la
infància i la joventut, la gent gran, la salut, socors i emergències, la cooperació
internacional i els drets humans i dret internacional humanitari. La Creu Roja compta
amb voluntariat expert i professionalitzat en les diferents matèries objecte d’aquest
Acord marc, que poden portar a terme amb garanties aquestes actuacions.

En conseqüència, les parts acorden coordinar la seva activitat i subscriure aquest Acord
marc, que es regeix segons les següents

2

CLÀUSULES
Primera. Objecte
L’objecte d’aquest Acord marc és que la Creu Roja a Catalunya col·labori amb la Direcció
General de Serveis Penitenciaris i amb la Direcció General d’Execució Penal a la
Comunitat i de Justícia Juvenil, en el marc de les funcions que aquestes direccions
generals tenen atribuïdes, en el desenvolupament de diferents accions de rehabilitació de
persones sotmeses a penes i mesures privatives de llibertat; d’atenció a menors i joves en
l’àmbit de la justícia juvenil; d’intervenció amb persones sotmeses a penes i mesures
alternatives a l’internament i d’atenció a les víctimes del delicte. Entre els continguts objecte
d’aquesta intervenció, hi ha:
a) La realització d’activitats de lleure, educatives, formatives, solidàries i esportives,
mitjançant l’actuació de voluntaris i professionals, així com actuacions en programes
formatius en matèria de seguretat viària.
b) La realització de projectes de lleure per a infants visitants mitjançant voluntariat i la
seva supervisió tècnica necessària.
c) Acompanyament d’infants residents al CP Dones a l’escola bressol.
d) Fomentar i motivar la participació dels interns de centres penitenciaris i de centres
educatius en tasques i programes de voluntariat de l’entitat.
e) Actuacions relatives al compliment de les mesures penals alternatives i treballs en
benefici de la comunitat −TBC−.
f) Programes de treballs en benefici de la comunitat, consistents en l’obligació del penat
de prestar la seva cooperació no retribuïda en activitats d’utilitat pública en benefici de
la comunitat.
g) Programes de prestacions en benefici de la comunitat −PBC−, consistents en la
realització, per part del menor d’edat penal, d’una activitat d’utilitat pública en benefici
de la comunitat.
h) Programes de reparació indirecta −Rl−, consistents en la realització, per part de
l’infractor menor d’edat penal, d’activitats d’utilitat pública mitjançant les quals repari
indirectament els danys causats.
i) Totes aquelles altres que, en el marc dels objectius i de les competències pròpies
de la Creu Roja i de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de la Direcció
General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil, es puguin pactar.
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Segona. Compromisos del Departament de Justícia
La Direcció General de Serveis Penitenciaris i la Direcció General d’Execució Penal a la
Comunitat i de Justícia Juvenil es comprometen a:
a) Facilitar l’accés als centres penitenciaris i centres educatius del personal tècnic i
voluntari que la Creu Roja destini per a cada projecte i activitat.
b) Garantir la seguretat del personal de la Creu Roja als centres penitenciaris i educatius,
de la mateixa manera que ho fa amb el seu personal, sempre que el personal de la
Creu Roja compleixi la normativa i les regles de seguretat i de règim intern
aplicables als centres penitenciaris i educatius.
c) Determinar, amb la coordinació prèvia de la Creu Roja, quins llocs i tipus d’activitats
específiques són més adequats a les característiques de la població i concretar els
programes en què es col·laborarà.
d) Facilitar a la Creu Roja la informació i el suport tècnic necessaris per poder
desenvolupar adequadament tota l’activitat reflectida en aquest Acord marc.
Tercera. Compromisos de la Creu Roja
El Comitè Autonòmic de la Creu Roja es compromet a:
a) Ocupar-se de la coordinació centralitzada de totes les activitats acordades descrites
en aquest Acord marc, així com col·laborar segons les directrius tècniques que
assenyali el Departament i d’acord amb els criteris metodològics establerts en el
programa (per determinar) corresponent.
b) Fer-se càrrec d’una assegurança que cobreixi els possibles accidents del personal
tècnic i del personal voluntari que dugui a terme una activitat tant dins com fora dels
centres penitenciaris.
Quarta. Gestió econòmica
Aquest Acord marc no estableix cap compromís econòmic directe per a les parts
signants, de manera que es remet als acords de desenvolupament específics que, dins
les determinacions generals del present Acord marc, hauran d’establir els programes i/o
actuacions concrets a dur a terme, juntament amb els corresponents compromisos de
naturalesa econòmica, els quals, en tot cas, restaran condicionats a les disponibilitats
pressupostàries.
Cinquena. Vigència
La vigència d’aquest Acord marc serà de quatre anys, sense perjudici que les parts puguin
acordar-ne la pròrroga de mutu acord per a anualitats successives. Cadascuna de les
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pròrrogues tindrà una durada d’un any natural i s’haurà de formalitzar per escrit abans de
l’extinció de la vigència de l’Acord marc o de la pròrroga corresponent.
L’extinció de la vigència del present Acord marc no suposarà per si sola, llevat de pacte en
contrari, l’extinció de la vigència dels possibles acords de desenvolupament als quals fa
referència la clàusula quarta, que continuaran en vigor fins al compliment del termini o
finalització de les actuacions que de forma específica estableixin.
Sisena. Comissió de seguiment
Es constituirà una comissió de seguiment que s’encarregarà del seguiment i control del
compliment del present Acord marc. Aquesta Comissió estarà integrada per un representant
de la Direcció General de Serveis Penitenciaris; per un representant de la Direcció
General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil; i per dos representants de
la Creu Roja. Així mateix, aquesta Comissió elaborarà i aprovarà el calendari anual
d’actuacions a desenvolupar per tal de donar concreció ais diferents pactes d’aquest Acord
marc.
Setena. Protecció de dades personals
El Comitè Autonòmic Català de la Creu Roja s’abstindrà de fer cap mena de tractament
de les dades personals de què disposi com a conseqüència de l’aplicació d’aquest Acord
marc, mes enllà del que sigui necessari per a la consecució de les finalitats d’aquest Acord
marc. 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 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 desplega.
L’incompliment directe o indirecte d’aquesta clàusula per part del Comitè Autonòmic
Català de la Creu Roja portarà aparellada la responsabilitat directa de l’entitat
esmentada, pels danys i perjudicis que la seva acció pugui comportar al Departament de
Justícia.
Vuitena. Causes d’extinció
Aquest Acord marc, i les seves possibles pròrrogues, es podran extingir anticipadament per
alguna de les causes següents:
a) Mutu acord de les parts manifestat per escrit.
b) Denúncia d’una de les parts, amb comunicació prèvia per escrit a l’altra part amb
una antelació mínima d’un mes.
c) Les generals establertes per la legislació vigent.
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Novena. Resolució de conflictes i jurisdicció
Les parts signants es comprometen a resoldre de forma amistosa qualsevol desacord que
sorgeixi en relació amb la interpretació i l’execució del present Acord marc mitjançant la
Comissió de seguiment. En cas que no sigui possible arribar a una solució acordada en el si
d’aquesta Comissió, la qüestió se sotmetrà als òrgans de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest Acord marc, per duplicat i a un sol
efecte.
Barcelona, 18 de juny de 2015

Germà Gordó i Aubarell

Antoni Aguilera i Rodríguez
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