Conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya i la Fundació Privada per a l’Esport i l’Educació de Barcelona

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/1564/2015, de 8 de juliol, de
delegació de competències del conseller de Justícia en diferents òrgans del Departament
(DOGC núm. 6911, de 13 de juliol).
I d’una altra, el senyor Jaume Mora i Arribas, major d’edat, amb DNI
, en la seva
qualitat de president del Patronat, d’acord amb el que disposa l’escriptura de constitució de
fundació 2340 del notari del Col·legi de Catalunya, Juan Antonio Andújar Hurtado, i en
representació de la Fundació Privada per a l’Esport i l’Educació de Barcelona (NIF
G65704959), amb domicili social a l’Av. del Litoral, núm. 86-96 08005 Barcelona, registrada
amb el número 2761 en el Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya.
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per formalitzar aquest document i
MANIFESTEN
1. Que la Fundació Privada per a l’Esport i l’Educació de Barcelona (FEEB) és una entitat

privada d’interès públic i social que té entre les seves funcions la de promoure
l’ensenyament i el perfeccionament esportiu de tots els nens, nenes i adolescents de
Barcelona, així com organitzar, coordinar i desenvolupar l’esport que practiquin els nens,
nenes i adolescents, sota criteris de formació i educació.
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.

CLÀUSULES
Primera. Objecte del Conveni
El Conveni té per objecte la realització conjunta de trobades socials i esportives
organitzades per la Fundació Privada per a l’Esport i l’Educació de Barcelona (d’ara
endavant, FEEB), així com la realització de cursos de formació relacionats amb la
dinamització del lleure esportiu i l’arbitratge. Concretament:
-

Realització de trobades esportives d’interns de centres penitenciaris al CEM
Marbella.
Realització de cursos de formació per a la població penitenciària relacionats amb la
dinamització del lleure esportiu, d’una banda, i amb l’arbitratge d’una altra.
Participació d’interns de centres penitenciaris en activitats organitzades per la FEEB.

Les responsabilitats d’ambdues parts són les següents:
Responsabilitats del Departament de Justícia:
-

Col·laborar amb la FEEB en l’organització i desenvolupament de les trobades socials i
esportives.
Vetllar perquè els interns dels centres penitenciaris que es desplacin al CEM Marbella
estiguin en tot moment sota el control del personal del Departament de Justícia.
Valorar posteriorment les trobades socials i esportives conjuntament amb el personal de
la FEEB.
Garantir el bon funcionament de les activitats.

Responsabilitats de la FEEB:
-

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,
Organitzar conjuntament cursos especialitzats en aquells temes que puguin ser d’interès
mutu per a ambdues entitats.
Utilitzar espais propis de l’entitat per realitzar les activitats objecte del Conveni.
Garantir el bon funcionament de les activitats.

Segona. Cost de les activitats
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Les actuacions que es realitzin no tindran cap cost econòmic per al Departament de Justícia.
Tercera. 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 la persona responsable del
Programa de Centres Penitenciaris de la FEEB, o la persona en qui delegui, per al
seguiment global i avaluació del Conveni, que es reunirà, com a mínim, una vegada l’any, i
sempre que sigui necessari per resoldre les incidències o les dificultats del Conveni, així
com per valorar-ne les pròrrogues corresponents.
Quarta. Tractament i confidencialitat de les dades de caràcter personal
La FEEB 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 d’aquest.
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 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 FEEB 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 durant el temps de vigència de la relació, ja sigui laboral o
de voluntariat, com posteriorment en finalitzar aquesta.
L’incompliment directe o indirecte d’aquesta clàusula podrà comportar la responsabilitat
directa de l’entitat esmentada, pels danys i perjudicis que la seva acció pugui comportar al
Departament de Justícia.
Cinquena. Durada
Aquest Conveni entrarà en vigor en la data que se signi i tindrà una durada de dos anys.
No obstant això, es renovarà automàticament per períodes bianuals si cap de les dues parts
no manifesta el contrari per escrit com a mínim tres mesos abans que en finalitzi la vigència.
Sisena. Codi ètic
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Tot el personal que intervingui en la preparació o execució d’aquest Conveni, ja sigui
professional o voluntari, per complir les finalitats objecte del programa, ha d’assumir i complir
les previsions que es recullen al Codi ètic dels professionals de l’execució penal a
Catalunya, aprovat per la Circular 2/2011, de 10 de novembre de 2011.
Setena. Causes de resolució
Aquest Conveni es podrà extingir per alguna de les causes següents:
-

El mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
La 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.
L’incompliment per alguna de les parts de les obligacions derivades del Conveni.
Les generals establertes per la legislació vigent.

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 a la clàusula tercera.
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, ambdues parts signen aquest Conveni, per duplicat.
Barcelona, 23 de desembre de 2015

Pere Soler i Campins

Jordi Montaña Matosas
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