Conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya

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, el senyor Jordi Montaña Matosas, rector de la Universitat de Vic-Universitat
Central de Catalunya (UVic-UCC), en nom i representació d’aquesta Universitat, domiciliada
al carrer Sagrada Família, 7, 08500 Vic, en virtut dels poders atorgats a favor seu pel
Patronat de la Fundació Universitària Balmes (FUB), entitat titular de la Universitat, inscrita
al Registre de Fundacions de la Generalitat amb el número 150 i identificada amb el CIF
G58020124.
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per formalitzar aquest document i

MANIFESTEN
1. Que les parts volen impulsar i afavorir concrecions de les relacions entre ambdues
institucions i propiciar la col·laboració educativa.
2. Que, amb la finalitat de concretar les seves obligacions i actuacions, les parts acorden
establir aquest Conveni de col·laboració, el qual es regirà per les següents

CLÀUSULES
Primera. Objecte del Conveni.
El Conveni té per objecte la realització conjunta de trobades socials i esportives en els
centres penitenciaris i al Campus de la UVic-UCC amb una freqüència anual.
Les responsabilitats d’ambdues institucions són les següents:

Responsabilitats del Departament de Justícia:
-

Col·laborar amb la UVic-UCC en l’organització i desenvolupament de les trobades
socials i esportives.

-

Posar els mitjans perquè el personal expert del Departament de Justícia es desplaci al
Campus de la UVic-UCC per tal de contextualitzar amb l’alumnat de la UVic-UCC la
realitat penitenciària.

-

Vetllar perquè els interns dels centres penitenciaris que es desplacin a la UVic-UCC
estiguin en tot moment sota el control de personal del Departament de Justícia.

-

Valorar posteriorment les trobades socials i esportives conjuntament amb el professorat
de la UVic-UCC.

-

Garantir el bon funcionament de les activitats.

Responsabilitats de la UVic-UCC:
-

Organitzar i desenvolupar, amb la col·laboració del Departament de Justícia, unes
trobades socials i esportives, durant el curs acadèmic, entre l’alumnat de la UVic-UCC i
els interns dels centres penitenciaris de la Generalitat de Catalunya.

-

Cercar voluntariat per participar en les trobades socials i esportives.

-

En el marc de les trobades socials i esportives, cal que l’assegurança mèdica dels
estudiants voluntaris cobreixi per extensió les activitats dutes a terme tant als centres
penitenciaris com al Campus Universitari.

-

Aportar professorat de la Universitat que acompanyarà l’alumnat en totes les accions
derivades de les trobades socials i esportives i que valorarà posteriorment aquestes
trobades, conjuntament amb el personal del Departament de Justícia participant.

-

Garantir el bon funcionament de les activitats.

-

Fer difusió de les trobades socials i esportives entre la comunitat universitària.

-

Assumir les despeses que comportin les trobades.

Segona. 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 persona
responsable de la Unitat de Programes d’Intervenció Generalista o la persona en qui delegui
del Servei de Rehabilitació del Departament i pel degà/ana de la FETCH de la UVic-UCC o
la persona que designi, que es reunirà com a mínim un cop l’any, 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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La Comissió elaborarà anualment un document de treball per concretar el contingut i l’abast
de l’activitat a desenvolupar, el calendari previst, el personal involucrat i les infraestructures
a utilitzar, així com totes les dades necessàries per dur a terme el programa esmentat.
Tercera. Modificació
Qualsevol modificació que alteri substancialment el que s’ha establert en el Conveni es farà,
perquè tingui validesa, per mutu acord de les parts signants, en una clàusula que s’hi
addicionarà a continuació.
Quarta. Durada i causes de resolució
Aquest Conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i tindrà una durada de
cinc anys, renovables de forma expressa per períodes idèntics. No obstant això, el Conveni
podrà finalitzar anticipadament per alguna de les causes següents:
a)
b)
c)
d)

Mutu acord entre les parts, manifestat per escrit.
Denúncia d’una de les parts, per escrit, feta amb un mínim de tres mesos d’antelació.
La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes.
Les generals establertes en la legislació vigent.

En tots els casos s’hauran de finalitzar totes les tasques i els compromisos previstos en el
Conveni vigent o en els annexos anuals, en el moment de la denúncia o de la modificació
del Conveni.
Cinquena. Tractament i confidencialitat de les dades de caràcter personal
El Departament de Justícia i La UVic-UCC s’abstindran de fer cap mena de tractament de
les dades personals de què disposin 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 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 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, la UVic-UCC 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.
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L’incompliment directe o indirecte d’aquest aspecte podrà implicar la responsabilitat directa
de l’entitat esmentada, pels danys i perjudicis que la seva acció pugui comportar al
Departament de Justícia.
Sisena. Codi ètic
Tot el personal que intervingui en la preparació o execució d’aquest Conveni, ja sigui
professional o voluntari, per complir les finalitats del Programa, 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. Des del Departament de Justícia
s’informarà aquests professionals o voluntaris sobre el contingut d’aquest Codi ètic.
Setena. Publicitat
El Departament de Justícia i la UVic-UCC poden fer difusió d’aquest Conveni a través dels
seus canals habituals de comunicació i difondre la col·laboració existent entre les
institucions. La publicitat realitzada en què apareguin els logotips de les institucions
implicades haurà de ser revisada i acceptada per l’altra part.
Vuitena. 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 la clàusula setena.
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, 8 de juny de 2015

Pere Soler i Campins

Jordi Montaña Matosas
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