PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA I EL CONSELL DELS IL·LUSTRES
COL·LEGIS D’ADVOCATS DE CATALUNYA PER A LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI D’ORIENTACIÓ JURÍDICA PENITENCIÀRIA

REUNITS
D’una part, el senyor Enric Colet, secretari general del Departament de Justícia,
que actua per delegació del conseller 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 (DOGC núm. 6334, de
13.3.2013),

I de l’altra, l’Excel·lentíssim senyor Abel Pié Lacueva, president del Consell dels
Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya.

EXPOSEN
Amb data de 27 de maig de 2013 ambdues parts van subscriure un Conveni de
col·laboració entre del Departament de Justícia i el Consell dels Il·lustres
Col·legis d’Advocats de Catalunya per a la prestació del Servei d’Orientació
Jurídica Penitenciària.
L’acord desè d’aquest Conveni disposa la vigència des de l’1 de gener fins el
31 de desembre de 2013, si bé preveu la possibilitat de prorrogar-lo anualment
sempre que les dues parts així ho acordin de forma expressa.
A requeriment del Departament de Justícia, el representant del Consell dels
Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya ha manifestat, de forma expressa, a
la reunió de la Comissió Mixta de seguiment en matèria d’assistència jurídica
gratuïta de data 5 de desembre de 2014, la seva voluntat de prorrogar la
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vigència de l’esmentat Conveni per al període comprès entre l’1 de gener i el 31
de desembre de 2015.
Per la seva banda, el Departament de Justícia considera convenient donar
continuïtat durant l’any 2015 a la col·laboració establerta mitjançant el Conveni
de referència.
Per tot això, ambdues parts
ACORDEN
Primer.- Prorrogar la vigència del Conveni de col·laboració, signat en data 27
de maig de 2013, entre del Departament de Justícia i el Consell dels Il·lustres
Col·legis d’Advocats de Catalunya per a la prestació del Servei d’Orientació
Jurídica Penitenciària, pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de
desembre de 2015.
Segon.- Mantenir la prestació del servei en 40 hores setmanals i el temps
destinat a les tasques de coordinació en 7 hores setmanals, per un total de 48
setmanes i pel mòdul de compensació per hora de servei de 33,93 euros, del
que resulta una subvenció per import màxim de 76.546,08 euros per a l’any
2015. D’aquest import, 65.145,60 euros corresponen a la prestació del servei
en els centres penitenciaris de Catalunya, i 11.400,48 euros corresponen a la
compensació de les despeses de coordinació.
Tercer.- Modificar l’annex del Conveni prorrogat a fi i efecte d’adequar-lo a
l’entrada en funcionament del Centre Penitenciari de Puig de les Basses i
clarificar el caràcter orientatiu de les hores assignades a cada centre
penitenciari, quedant redactat com segueix:
ANNEX
Prestació del servei d’orientació jurídica penitenciària 2015
La prestació del servei es durà a terme de dilluns a divendres, a excepció de
les festes oficials, de manera orientativa, segons el nombre d’hores setmanals
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següent:
Centre penitenciari

Previsió d’hores
setmanals de
servei
7
7
7
4
7
3
0,5
1,5
1
2
40

CP Quatre Camins
CP Brians 1
CP Brians 2
CP Ponent
CP Homes de Barcelona
CP Tarragona
CP Joves
CP Dones de Barcelona
CP Puig de les Basses
CP Lledoners
TOTAL

El total de 40 hores setmanals podran ser distribuïdes per la persona
designada pel Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya per a
dur a terme les tasques de coordinació del servei, segons les necessitats de
cada centre penitenciari en cada moment. Les hores corresponents a dies
festius i les hores que no s’hagin pogut realitzar per altres motius i que
impliquen una suspensió del servei, es podran recuperar, bé en el mateix
centre penitenciari que ha sofert la suspensió o bé podran ser destinades a
cobrir les necessitats d’altres centres penitenciaris, sempre que el còmput
anual de prestació del servei no superi les 1.920 hores anuals (40 hores
setmanals x 48 setmanes). El Consell informarà de les redistribucions horàries
que s’efectuïn a la persona responsable del seguiment d’aquest Conveni del
Departament de Justícia i al director del centre penitenciari afectat per la
redistribució.
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I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest document per duplicat i a
un sol efecte en el lloc i la data que s’indiquen tot seguit.
Barcelona, 23 de març de 2015.

Enric Colet

Abel Pié Lacueva
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