Conveni entre el Departament de Justícia i la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, La Caixa, per al desenvolupament del programa
Reincorpora d’integració sociolaboral per a persones privades de llibertat

REUNITS
D’una part, el senyor Germà Gordó i Aubarell, conseller de Justícia de la Generalitat de
Catalunya, que actua en representació del Departament de Justícia, en virtut del Decret
166/2012, de 27 de desembre, pel qual es nomenen la vicepresidenta del Govern, les
conselleres i consellers de la Generalitat de Catalunya i el secretari del Govern, i en
representació del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (en endavant, CIRE), en la seva
condició de president del Consell d’Administració d’aquest Centre, de conformitat amb l’article
5.2 a) de la Llei 23/2009, de 23 desembre.
I d’una altra, el senyor Jaume Giró Ribas, director general de la Fundació Bancària Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, La Caixa (en endavant, Fundació Bancària La Caixa), que
actua en representació d’aquesta Fundació, en ús de les facultats que té conferides per Acord
del Patronat de la Fundació Bancària, elevat a públic en escriptura atorgada davant el notari
de Barcelona, senyor Tomás Giménez Duart, en data 7 de juliol de 2014, amb el número
1.868 del seu protocol.
Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per atorgar aquest document i

MANIFESTEN
1. 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 promoure el desenvolupament d’itineraris personalitzats d’integració
sociolaboral dels interns i facilitar-los l'adquisició de recursos útils i necessaris per a la
seva integració a la societat.
2. Que, per fer efectives aquestes finalitats, cal comptar amb la col·laboració d'altres
institucions, organitzacions i entitats socials que promoguin activitats dirigides a obtenir
una efectiva integració sociolaboral.
3. Que la Fundació Bancària La Caixa té, entre els seus objectius, el de contribuir al progrés
de les persones i de la societat, amb especial incidència en els col·lectius més
vulnerables.
4. Que la Fundació Bancària La Caixa, d’acord amb els convenis anteriors, continua mostrant
interès a promoure el desenvolupament d’itineraris personalitzats d’integració sociolaboral
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adreçats a persones sotmeses a mesura judicial que depenen de la Direcció General de
Serveis Penitenciaris i de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia
Juvenil del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat
d'aconseguir-ne la reinserció social i afavorir-ne la integració laboral.
5. Que aquesta proposta és complementària dels programes que es porten a terme als
centres penitenciaris i centres educatius de justícia juvenil de Catalunya i que el
Departament de Justícia la valora positivament i vol donar-li suport.
En conseqüència, les dues parts acorden subscriure aquest Conveni, que es regeix pels
següents

PACTES
Primer. El present Conveni té per objecte establir el marc de col·laboració entre el
Departament de Justícia i la Fundació Bancària La Caixa amb la finalitat de complementar
I‘acció de l'Administració penitenciària en I‘execució de programes de rehabilitació i reinserció
sociolaboral. Aquesta col·laboració es concreta en les accions següents:
a) Desenvolupament d’itineraris personalitzats d’integració sociolaboral, amb una durada
mínima de sis mesos, orientats a facilitar la inserció de les persones privades de
llibertat que estiguin en condicions de seguir, fora dels centres penitenciaris, centres
oberts i centres educatius de justícia juvenil, les diferents fases i activitats de l’itinerari.
Cada itinerari inclou:
-

Selecció.
Posicionament davant de la feina.
Formació i pràctiques no laborals a l’empresa.
Serveis a la comunitat.
Cerca activa de feina.
Inserció laboral a través del programa Incorpora de La Caixa.

b) Participació d’entitats socials expertes en inserció social i laboral vinculades als
diferents grups territorials de Catalunya del programa Incorpora de La Caixa. La
intervenció d’aquestes organitzacions es concreta a través dels tècnics de
Reincorpora. Aquests professionals, juntament amb l’Oficina Tècnica Reincorpora del
CIRE (amb una visió estratègica de tot el procés), que depèn de la Direcció de
Formació i Inserció del CIRE, són el nexe d’unió i l’eix tranversal de tot el Programa,
coordinen els recursos i faciliten la realització dels itineraris de tots el participants.
c) Promoció d’accions i campanyes de sensibilització social sobre aquest col·lectiu.
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Amb l’objectiu de fomentar l’atenció integral dels beneficiaris del Programa, la Fundació
Bancària La Caixa desenvoluparà iniciatives de transversalitat amb els diversos programes
socials que la Fundació du a terme. Els objectius principals d’aquestes iniciatives són: d’una
banda, afavorir que els grups i les entitats socials puguin compartir coneixement, experiència i
recursos amb altres programes de la Fundació i les xarxes d’entitats socials vinculades; i,
d’altra banda, promoure la xarxa de derivacions entre programes (en els casos en què es
consideri adient).
Segon. En les actuacions descrites en el pacte anterior es col·laborarà amb un mínim de 500
persones amb una situació penitenciària, legal i documental que permeti la seva contractació
laboral.
Tercer. Les activitats que es desenvoluparan en el marc d'aquest Conveni incorporaran la
perspectiva de gènere per tal d'afavorir indistintament els processos de formació i d’inserció
professional de les dones i els homes que compleixen una pena de privació de llibertat.
Quart. Per al període de vigència d’aquest Conveni, la Fundació Bancària La Caixa destinarà
al conjunt del projecte un import total màxim de 2.171.200 euros, en el qual s’inclouran els
conceptes següents:
a) Un ajut econòmic mensual de 150 euros per beneficiari durant els sis primers mesos
de durada de l’itinerari, amb l’objectiu de facilitar-ne la realització.
b) Els costos de transport i de desplaçaments. Per facilitar els trasllats des dels centres
penitenciaris i/o des dels centres educatius de justícia juvenil als punts de formació i/o
entitats socials, els beneficiaris rebran targetes de transport públic. El Departament de
Justícia, a través del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (en endavant, CIRE),
gestionarà, si escau, un servei de transport privat des de I'establiment penitenciari o
educatiu de justícia juvenil fins al centre de formació en els casos de manifesta
dificultat per fer ús del transport públic.
El Departament de Justícia, a través del CIRE, es compromet a emetre una certificació
escrita a la Fundació Bancària La Caixa, en la qual es validen les quantitats que
correspon liquidar a les entitats responsables del transport, en funció dels serveis
prestats.
c) Els serveis de coordinació i gestió. Per desenvolupar les actuacions descrites en
aquest Conveni, la Fundació Bancària La Caixa encarregarà al Departament de
Justícia, a través del CIRE, els serveis de coordinació i gestió del projecte mitjançant
una oficina tècnica. La seva organització, funcionament, supervisió i control serà
assumida de forma conjunta per ambdues parts.
Les funcions de l’oficina tècnica, que desenvoluparà el CIRE com a ens instrumental
del Departament de Justícia, són les que es detallen tot seguit:
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-

-

Gestió i coordinació dels itineraris.
Gestió i coordinació dels beneficiaris participants.
Gestions relacionades amb la facturació.
Informació i seguiment.
Informació a la Comissió mixta, descrita en el pacte setè, del funcionament del
Programa en la forma, contingut i periodicitat establerts en els protocols del
Programa.
Elaboració d’una memòria tècnica anual.

d) Com a compensació pels serveis prestats, la Fundació Bancària La Caixa satisfarà al
CIRE, com a ens instrumental del Departament de Justícia, la quantitat total de 60.000
euros, impost sobre el valor afegit inclòs. L’abonament d’aquesta quantitat es farà
mitjançant un únic pagament. Aquesta despesa s’inclou dins la quantitat total
destinada al Conveni. El CIRE, com a ens instrumental del Departament de Justícia,
emetrà la factura corresponent i la Fundació Bancària La Caixa l’abonarà dins dels
seixanta dies següents a la seva recepció.
Cinquè. El Departament de Justícia, mitjançant el CIRE, es compromet a fer arribar a la Fundació
Bancària La Caixa informació mensual dels itineraris en curs i una memòria final anual.
Sisè. La Fundació Bancària La Caixa es compromet a establir els acords necessaris amb els
punts de formació del territori i a facilitar, a través d’un conveni amb l’Administració
corresponent, les pràctiques no laborals a l’empresa ordinària.
Setè. El Departament de Justícia, a través del CIRE, es compromet a fer el seguiment que
sigui necessari amb les entitats socials corresponents i a supervisar-ne la gestió, fent-ne el
seguiment adequat per tal d'assegurar que la percepció d’aquestes s'ajusta a les actuacions
acordades.
Vuitè. Es crearà una comissió mixta formada per dos representants de la Fundació Bancària
La Caixa i dos representants del CIRE, amb la finalitat de supervisar, coordinar i aprovar totes
les tasques objecte d'aquest Conveni. Aquesta Comissió es reunirà amb la periodicitat
establerta en els protocols del Programa i a petició dels seus membres.
Novè. La Fundació Bancària La Caixa es compromet a respectar la dinàmica i I'estructura
organitzativa dels centres penitenciaris, dels centres educatius de justícia juvenil i dels serveis
del CIRE, a respectar la intimitat de les persones que participin en aquest Programa, a
mantenir-ne la confidencialitat i a garantir la seguretat i la integritat de les dades a què puguin
tenir accés durant l’execució d’aquest Conveni.
Desè. El Departament de Justícia es compromet a fer difusió de la participació de la Fundació
Bancària La Caixa en aquest Programa. En tota la difusió pública que es faci del Programa
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s'emprarà la imatge corporativa de l’Obra Social La Caixa, amb la conformitat prèvia
d’aquesta última.
Onzè. Aquest Conveni es podrà extingir de forma anticipada per alguna de les causes següents:
a) Acord mutu de les parts manifestat per escrit.
b) Denúncia d’una de les parts feta amb un mínim de tres mesos d’antelació, sense
perjudici que l’actuació iniciada continuï fins que finalitzi.
c) Per incompliment, d’alguna de les parts, de les obligacions establertes en aquest
Conveni.
d) Les generals establertes a la legislació vigent.
Les discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació o aplicació del Conveni seran resoltes
per la Comissió mixta que es constituirà d’acord amb el pacte vuitè. De conformitat amb el
que estableix l’article 8.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú, les qüestions litigioses que es
puguin derivar del present Conveni, atesa la seva naturalesa administrativa, són del
coneixement i de la competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
Dotzè. La vigència d'aquest Conveni serà d’un any des de la data de signatura.
Tretzè. De conformitat amb l’article 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, i donant compliment als requisits
concrets del seu apartat 2, es donarà publicitat d’aquest Conveni de col·laboració per mitjà
del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que s’ha d’integrar en
el Portal de la Transparència.
I, com a prova de conformitat, ambdues parts signen aquest Conveni, per duplicat i a un sol efecte.
Barcelona, 20 de novembre de 2015

Germà Gordó i Aubarell

Jaume Giró Ribas
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