Conveni de col·laboració entre la Universitat Pompeu Fabra i el Departament de
Justícia

REUNITS
D'una part, el senyor Jaume Casals Pons, rector de la Universitat Pompeu Fabra, nomenat
per Decret 168/2013, de 28 de maig, que actua en representació d'aquesta, domiciliada a
Barcelona, plaça de la Mercè, 12, i amb CIF Q5850017D, en virtut de les competències que
li atorga l'article 52 dels seus estatuts, aprovats per Decret 209/2003, de 9 de setembre.
I d’una altra, el senyor Pere Soler i Campins, director general de Serveis Penitenciaris de la
Generalitat de Catalunya, nomenat pel Decret 182/2013, d’11 de juny, que actua en virtut de
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).
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 la Universitat Pompeu Fabra, tal com preveuen els seus estatuts, “a més de les
seves funcions bàsiques d’ensenyament i recerca, desenvolupa activitats de pràctica
esportiva i d’extensió universitària adreçades a tots els membres de la comunitat
universitària i a la societat en general, amb la finalitat de contribuir a la divulgació de la
cultura, de la ciència i de la tècnica i a la difusió del coneixement com a pressupòsits del
progrés social” i també que “La Universitat ha de fomentar la participació de la comunitat
universitària en activitats i projectes de cooperació internacional i solidaritat, així com
d’impuls de la pau, del desenvolupament sostenible i del respecte al medi ambient, com
a elements essencials del progrés solidari”.
2. Que el Departament de Justícia té, entre d’altres, aquestes funcions:
a) Elaborar les propostes sobre la política de serveis penitenciaris, de rehabilitació i de
justícia juvenil.

b) Definir l’orientació estratègica de la política de serveis penitenciaris, rehabilitació i
justícia juvenil una vegada que el Govern l’aprovi, coordinar-ne i supervisar-ne la
implantació i l’execució, incorporant la perspectiva de gènere.
c) Inspeccionar i avaluar els centres que en depenen.
d) Planificar i executar les inversions.
e) Vetllar per mantenir els sistemes d’informació i comunicació
Ambdós organismes creuen convenient establir una col•laboració entre si en temes
relatius a l’àmbit de l’educació, la cultura i l’esport, per la qual cosa consideren d’interès
la formalització del present document, segons els següents

ACORDS
Primer. Objecte del Conveni
L’objecte d’aquest Conveni és acordar la col·laboració entre la Universitat Pompeu Fabra i el
Departament de Justícia en l’àmbit de l’activitat física i l’esport, artístic i cultural, mitjançant el
desenvolupament dels diferents programes de gestió de lleure que es porten a terme en els
centres penitenciaris d’arreu de Catalunya.
Segon. Acords específics
Per tal de potenciar accions d’intercanvi entre ambdós organismes, s’organitzaran trobades
esportives, educatives, artístiques i culturals amb alumnes de la universitat i interns dels
centres penitenciaris en qualsevol d’ambdues institucions i entre equips esportius de
diferents disciplines.
En el marc d'aquestes trobades, l'assegurança escolar cobrirà els estudiants de la UPF en
les activitats dutes a terme tant als centres penitenciaris com al mateix Campus Universitari
o instal·lacions annexes.
Tercer. Cost de les activitats
Les parts signants declaren que no hi ha cap més compromís econòmic que els descrits als
acords específics. Ambdues institucions es comprometen a desenvolupar els programes que
s’acordin en aquest Conveni amb els recursos financers propis.
Quart. Tractament i confidencialitat de les dades de caràcter personal
La Universitat Pompeu Fabra 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

2

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, els participants de la Universitat Pompeu Fabra es comprometen 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 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 pel mateix període si cap de les 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 de la Universitat Pompeu
Fabra, per la persona responsable de la Unitat d’Atenció a la Comunitat Universitària
(SACU), o la persona en qui delegui. Aquesta Comissió, que té per finalitat el seguiment
global i l’avaluació del Conveni, així com la valoració de les pròrrogues corresponents, 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 podran 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:
1. El mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
2. Denúncia d’alguna de les parts per escrit amb un mínim de tres mesos d’antelació.
3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de dur a terme les activitats que en
constitueixin l’objecte.

3

4. Incompliment per alguna d les parts de les obligacions derivades d’aquest Conveni.
5. 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 Conveni 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 interpretar i aplicar aquest Conveni se sotmetran a la
resolució de la Comissió de Seguiment regulada en el pacte sisè.
Novè. Codi ètic
Les persones que intervindran en l’execució d’aquest Conveni per part de la Universitat
Pompeu Fabra assumeixen i compleixen les previsions del Codi ètic dels professionals de
l’execució penal a Catalunya, aprovat per la Circular 2/2011, de 10 de novembre de 2011.
I, com a prova de conformitat, ambdues parts signen aquest Conveni, per duplicat i a un sol
efecte.
Barcelona, 24 de novembre de 2015

Jaume Casals Pons

Pere Soler i Campins

4

