Conveni de col·laboració entre el Consell Català de l’Esport del Departament
de la Presidència de la Generalitat de Catalunya i la Direcció General de
Serveis Penitenciaris del Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya

REUNITS
D’una part, el senyor Ivan Tibau i Ragolta, en la seva qualitat de secretari general de
l’Esport–president del Consell Català de l’Esport (CCE), càrrec per al qual fou nomenat pel
Decret 149/2011, de 18 de gener (DOGC núm. 5800), en exercici de les funcions i
competències que li atorguen els articles 35.4 i 36.3 del text únic de la Llei de l’esport,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, i l’article 2.2 apartat f) del Decret
35/2001, de 23 de gener, sobre els òrgans rectors i el funcionament del Consell Català de
l’Esport.
I d’una altra, el senyor Pere Soler i Campins, director general de Serveis Penitenciaris del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, nomenat pel 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.
Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat d’obrar i la representació amb què
intervenen, respectivament, per formalitzar aquest Conveni de col·laboració, i

MANIFESTEN
1. Que, entre els principis rectors de la política esportiva de la Generalitat de Catalunya,
establerts a l’article 3.2 del text únic de la Llei de l’esport, es preveu el de formar
adequadament el personal tècnic professional necessari per aconseguir augmentar la
qualitat tècnica de l’esport en general.
En concret, l’article 46 de la citada Llei estableix que l’Escola Catalana de l’Esport és el
centre docent de la Generalitat amb competències per impartir i autoritzar els
ensenyaments i la formació esportius, i, d’acord amb el Decret 4/1994, d’11 de gener, pel
qual es regula l’Escola Catalana de l’Esport i la formació i les titulacions dels tècnics de
l’àmbit de les activitats físiques i/o esportives i especials, té entre les seves funcions la
formació de tècnics i especialistes en l’àmbit de les activitats físiques i/o esportives i
especials, d’acord amb les titulacions establertes.

Així mateix, l’article 4 de l’esmentada Llei de l’esport disposa que l’organització institucional de
l’esport a Catalunya ha de seguir els principis de coordinació administrativa, de col·laboració
amb les entitats públiques i privades i de participació amb aquestes institucions.
2. Que el Departament de Justícia té, entre d’altres, aquestes funcions:
•
•

•
•
•

Elaborar les propostes sobre la política de serveis penitenciaris, de rehabilitació i de
justícia juvenil.
Definir l’orientació estratègica de la política de serveis penitenciaris, rehabilitació i
justícia juvenil una vegada que el Govern l’aprovi i coordinar-ne i supervisar-ne la
implantació i l’execució, incorporant la perspectiva de gènere.
Inspeccionar i avaluar els centres que en depenen.
Planificar i executar les inversions.
Vetllar per mantenir els sistemes d’informació i de comunicació.

Ambdós organismes de la Generalitat creuen convenient establir una col·laboració entre si
en temes de formació i intercanvi d’informació, relatius a l’àmbit de l’educació física i l’esport
dirigit a la població interna en els centres penitenciaris de Catalunya, per la qual cosa
consideren d’interès la formalització del present document, segons els acords següents:

ACORDS
Primer. Objecte del Conveni
L’objecte d’aquest Conveni és acordar la col·laboració entre el Consell Català de l’Esport, a
través de l’Escola Catalana de l’Esport, i el Departament de Justícia en matèria de formació
de la població interna dels centres penitenciaris en l’àmbit de l’educació física i l’esport,
mitjançant activitats formatives d’iniciació a tècnic d’esport que es porten a terme en els
diferents centres penitenciaris d’arreu de Catalunya.
Segon. Acords específics
Els acords específics d’aquest Conveni són els següents:
D’una banda, el Consell Català de l’Esport, a través de l’Escola Catalana de l’Esport,
possibilitarà vies de col·laboració en aspectes de formació, actualització científica i
especialització per a la població interna dels centres penitenciaris.
En aquest sentit, ambdues parts portaran a terme les actuacions següents:

1. Col·laborar i assessorar en activitats de formació i actualització de l’activitat física i
l’esport mitjançant cursos i seminaris organitzats per qualsevol d’ambdues entitats,
2. Organitzar conjuntament cursos especialitzats en aquells temes que puguin ser
d’interès mutu per a ambdues entitats.
Així mateix, es portaran a terme, promogudes pel Consell Català de l’Esport, dues accions
formatives a l’any, que consistiran en seminaris de formació impartits pel professorat de
l’Escola Catalana de l’Esport als interns en diferents centres penitenciaris, atenent les
necessitats del Departament de Justícia.
D’altra banda, el Departament de Justícia autoritzarà que els professionals del Consell
Català de l’Esport, adscrits a l’Escola Catalana de l’Esport, entrin dins dels centres
penitenciaris i desenvolupin les tasques del Conveni.
Tercer. Cost de les activitats
El cost de les activitats promogudes per l’Escola Catalana de l’Esport s’assumiran amb el
pressupost del Consell Català de l’Esport.
Quart.Tractament i confidencialitat de les dades de caràcter personal
El Consell Català de l’Esport 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 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 desenvolupa.
Així mateix, el personal a càrrec del Consell Català de l’Esport es compromet a no revelar
en ús propi o de tercers la informació que conegui del Departament de Justícia en funció
d’aquest Programa, tant en el temps de vigència de la relació com posteriorment en
finalitzar aquesta.
L’incompliment directe o indirecte d’aquest aspecte podrà comportar la responsabilitat
directa de l’entitat esmentada, pels danys i perjudicis que la seva acció pugui comportar al
Departament de Justícia.
Cinquè. Durada
Aquest Conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i tindrà una durada de dos
anys. No obstant això, es renovarà automàticament si cap de les dues parts no manifesta el
contrari per escrit, com a mínim tres mesos abans que en finalitzi la vigència.

Sisè. Comissió de Seguiment
Es constituirà una comissió de seguiment formada per la persona responsable de la Unitat
de Programes d’Intervenció Generalista, de la Direcció General de Serveis Penitenciaris del
Departament de Justícia, o la persona en qui delegui, i, per part del Consell Català de
l’Esport, el/la director de l’Escola Catalana de l’Esport. Aquesta Comissió, que té per finalitat
fer el seguiment global i avaluar el Conveni, es reunirà quan sigui necessari i, com a mínim,
una vegada l’any.
Així mateix, aquesta Comissió concretarà les accions del Conveni que s’estableixen en el
calendari annex, que es podrà modificar d’acord amb les necessitats de les dues parts.

Setè. 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.

Vuitè. Règim jurídic i resolució de conflictes
D’acord amb 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 Acord es regeix per les seves
clàusules, per la Llei esmentada i per la legislació sectorial corresponent. Així mateix, 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.
Les diferències que puguin sorgir en la interpretació i aplicació d’aquest Acord se sotmetran
a la resolució de la Comissió de Seguiment prevista en el pacte sisè, i que estarà integrada
per les persones que designi cada una de les parts d’aquest Conveni.

Novè. Codi ètic
Les persones que intervindran en l’execució d’aquest Conveni per part del Consell Català de
l’Esport assumeixen i acompleixen les previsions del Codi ètic dels professionals de
l’execució penal a Catalunya.
I, com a prova de conformitat, ambdues parts signen aquest Conveni, per duplicat.
Barcelona, 12 de juny de 2015

Pere Soler i Campins

Ivan Tibau i Ragolta

Annex del calendari de les accions del Conveni

Les accions que es desenvoluparan seran aquestes:
1. Fer dos cursos formatius a l’any com a mínim, realitzats amb periodicitat marcada
per l’Escola Catalana de l’Esport, en els centres penitenciaris seleccionats pel
Departament de Justícia.

