Acord de col·laboració entre l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials i
la Direcció General de Serveis Penitenciaris

REUNITS
El senyor Pere Soler i Campins, director general de Serveis Penitenciaris, qui 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.
I la senyora Carmela Fortuny i Camarena, directora general de l’Institut Català
d’Assistència i Serveis Socials del Departament de Benestar Social i Família en virtut del
Decret 72/2011, de 4 de gener.
Es reconeixen recíprocament la competència i la capacitat legal per formalitzar el present
Acord i, en conseqüència,

MANIFESTEN
I.

Que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, garanteix a tots els ciutadans
els drets d’igualtat i universalitat en l’accés als serveis socials i fonamenta l’actuació
del sistema de serveis socials en la intervenció coordinada entre les administracions
públiques. D’acord amb l’article 7 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis
socials, són destinatàries dels serveis socials, especialment, les persones que es
troben en una situació de necessitat d’atenció especial; entre aquestes situacions es
troben les persones amb discapacitat i/o malaltia i les persones sotmeses a mesures
d’execució penal, pròpia o dels familiars.

II.

Que, segons el Decret 332/2011, de 3 de maig, de reestructuració del Departament
de Benestar Social i Família, aquest Departament de Benestar Social i Família té la
competència en matèria de serveis socials i l’Institut Català d’Assistència i Serveis
Socials (en endavant ICASS), que en forma part, creat per la Llei 12/1983,de 14 de
juliol, exerceix les prestacions i els serveis en matèria d’assistència i serveis socials;
també té la funció de coordinar tècnicament les unitats de valoració i orientació de les
persones amb discapacitat i amb dependència i té la competència en programes,
prestacions i serveis diversos, tots adreçats a pal·liar les situacions de necessitat
abans esmentades.

III. Que el capítol II del títol IX del Reial decret 190/1996, de 9 de febrer, pel qual
s’aprova el Reglament penitenciari, estableix que l’acció social es dirigirà a la solució
dels problemes dels interns i de les seves famílies com a conseqüència de l’ingrés a
presó i es promourà la coordinació amb les xarxes públiques d’assistència social.
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IV. Que, segons l’article 100 i següents del Decret 329/2006, de 5 de setembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a
Catalunya, s’estableix que les unitats gestores dels serveis socials d’execució penal
actuaran en coordinació amb el sistema públic de serveis sSocials existent a
Catalunya. Així mateix que els interns i alliberats condicionals tinguin accés a les
prestacions assistencials i socials que, d’acord amb l’ordenament jurídic, els puguin
correspondre.
V. Que, 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 reeducació i la
reinserció social, és fonamental la prestació efectiva als interns dels recursos
necessaris que els facilitin la inserció sociolaboral i afavoreixin la prevenció de la
reincidència delictiva.
VI. Que els departaments competents en matèria d’execució penal i d’assistència i
serveis socials podran establir els mecanismes de coordinació i seguiment que siguin
adequats per a una correcta prestació dels serveis assistencials a interns i alliberats
condicionals.
Amb la finalitat d’establir les bases per impulsar i afavorir les relacions entre ambdues
institucions i propiciar línies de col·laboració en l’àmbit de l’execució penal, els
departaments signants acorden subscriure aquest Acord de col·laboració, sense
contraprestació econòmica:

PACTES
Primer. Objecte
L’objecte de l’Acord és establir els termes de col·laboració entre el Departament de
Justícia, mitjançant la Direcció General de Serveis Penitenciaris, i el Departament de
Benestar Social i Família, mitjançant l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, per
tal de gestionar i tramitar, per a les persones adultes que compleixen una pena o una
mesura provisional privativa de llibertat o que estan en llibertat condicional, el
reconeixement de situacions de discapacitat, dependència i les prestacions econòmiques
i de servei que se’n deriven, així com les pensions no contributives per jubilació.
Segon. Compromisos
L’ICASS i la Direcció General de Serveis Penitenciaris, a través de la Subdirecció
General de Programes de Rehabilitació i Sanitat, es comprometen mútuament a facilitar i
promoure els processos per a la valoració i l’accés als serveis i prestacions adreçades a
la població objecte d’aquest Acord.
Per la seva banda, la Unitat de Recursos Comunitaris de la Subdirecció General
esmentada actuarà com a referent dels protocols de coordinació que puguin subscriure’s,
i es compromet a difondre l’abast de la col·laboració i a promoure la formació necessària
per tal de donar compliment als objectius que s’estableixin.
Així mateix, ambdós departaments es comprometen a donar compliment a les condicions
establertes en aquest Acord de col·laboració. Els responsables de l’ICASS i els de la
Direcció General de Serveis Penitenciaris han d’establir els mecanismes necessaris per
obrir aquesta línia de col·laboració i oferir atenció a les persones internes que presenten
problemes socials i sanitaris.
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Els dos departaments acorden:
- Protocol·litzar la tramitació de les sol·licituds del reconeixement del dret de
dependència i grau de discapacitat.
- Protocol·litzar la tramitació de les sol·licituds de pensions no contributives.
- Facilitar l’accés als equips de valoració i orientació als centres penitenciaris per tal de
fer la visita valorativa de discapacitat.
- Facilitar l’accés al equips de valoració de la dependència als centres penitenciaris per
tal de fer la visita de valoració corresponent.
- Facilitar la coordinació dels equips multidisciplinaris dels centres penitenciaris per a
la recollida d’informació i la sol·licitud de reconeixement del dret de dependència i
grau de discapacitat mitjançant el circuit establert.
Tercer. Comissió de Seguiment
Als efectes del seguiment i compliment de l’Acord, es constitueix una Comissió de
Seguiment formada pel cap del Servei de Promoció de l’Autonomia Personal de l’ICASS o
la persona en qui aquest delegui i un o dos tècnics del Servei, i pel cap del Servei de
Medi Obert i Serveis Socials de la Subdirecció General de Programes de Rehabilitació i
Sanitat o persona en qui delegui i un o dos tècnics.
La Comissió de Seguiment es reunirà amb una periodicitat anual.

Quart. Durada
Aquest Acord de col·laboració entrarà en vigor a partir de la data en què se signi i tindrà
una vigència indefinida mentre cap dels departaments signants manifesti per escrit a
l’altre, amb una antelació mínima de tres mesos, la voluntat d’extingir-lo.
En tots els casos s’hauran de finalitzar les actuacions en curs derivades d’aquest Acord i
de les seves posteriors modificacions.

Cinquè. Confidencialitat de les dades
Els departaments signants d’aquest Acord s’abstindran de fer cap mena de tractament de
les dades personals de què disposin com a conseqüència de la seva aplicació, més enllà
del que sigui necessari per a la consecució de les finalitats de l’Acord. De la mateixa
manera, es comprometen 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 ambdós departaments, 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 desplega.

Sisè. Règim jurídic i resolució de conflictes
Les diferències que puguin sorgir a l’hora d’interpretar i aplicar aquest Acord se sotmetran
a la resolució de la Comissió de Seguiment prevista en el pacte tercer. En cas que no es
pogués arribar a un acord, correspondria la resolució dels conflictes al superior comú.
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Setè. Codi ètic
Els professionals del Departament de Benestar Social i Família que, en desplegament
d’aquest Acord, col·laborin en l’execució penal, cal que assumeixin i compleixin les
previsions de la Circular 2/2011, de 10 de novembre, sobre el Codi ètic dels professionals
de l’execució penal a Catalunya.

I, com a prova de conformitat, ambdós departaments signen aquest document per
duplicat en el lloc i la data indicats.

Pere Soler i Campins
Barcelona,

Carmela Fortuny i Camarena

9 d’abril de 2014
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