Acord de col·laboració entre el Departament de Justícia i la Taula del Tercer
Sector per tal de millorar les polítiques d'execució penal i difondre’n la dimensió
social, rehabilitadora i de prevenció de la reincidència en el delicte
Barcelona, 13 de setembre de 2016

REUNITS
El senyor Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia, que actua en representació del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, en ús de les facultats
inherents al càrrec.
El senyor Oriol Illa i Garcia, president de la Taula del Tercer Sector, nomenat com a tal
per Acord de 16 de juliol de 2015 de la XXXVII Assemblea General de la Taula del
Tercer Sector, i que actua en representació de la Taula del Tercer Sector en ús de les
facultats que li confereixen els Estatuts de l’entitat.
Ambdós es reconeixen mútuament plena capacitat d’obrar i la representació amb què
intervenen, respectivament, per formalitzar aquest acord, i
MANIFESTEN
1. Que, per donar compliment a l’obligació d’orientar les penes privatives de llibertat
cap a la reeducació i la reinserció social, és fonamental la dotació efectiva a les
persones internes dels recursos i prestacions necessaris per facilitar-ne la inserció
sociolaboral i afavorir la prevenció de la reincidència delictiva.
2. Que, per fer efectiva aquesta eina de reinserció sociolaboral, és fonamental comptar
amb la col·laboració permanent d’altres institucions, organitzacions i entitats sense
ànim de lucre.
3. Que la Taula del Tercer Sector, com a institució que representa el conjunt de les
entitats socials catalanes, agrupa federacions i grans organitzacions del Tercer
Sector Social de Catalunya, les quals representen i aglutinen en conjunt prop de
3.000 entitats socials no lucratives. Aquestes organitzacions actuen en l'atenció i la
defensa dels drets socials de col·lectius molt diversos: infància i família, joves,
persones immigrades, gent gran, discapacitats, drogodependents, persones sense
sostre, etc.
4. Que la Taula del Tercer Sector treballa per donar visibilitat a l'esforç diari i constant
que realitzen les entitats que formen part d'aquest organisme en la defensa de les
persones i de les situacions de vulnerabilitat social que pateixen; intenta influir
sobre la ciutadania i les institucions per avançar cap a una societat amb menys
pobresa i menys desigualtats, i estendre el benestar als col·lectius socials més
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desafavorits. Alhora representa el sector davant les administracions públiques, els
mitjans de comunicació i la resta d'institucions i d'agents socials.
5. Que el Departament de Justícia valora molt positivament aquesta organització i la
seva funció adreçada a persones en situació d’especial vulnerabilitat i, per tant, en
risc d’exclusió social com ara el col·lectiu de persones sotmeses a mesures
d’execució penal, en especial en el moment de la seva externalització. Val a dir
que, en aquest àmbit d’actuació, el Departament de Justícia compta amb la Taula
de Participació Social en l’àmbit penal i penitenciari, creat i definit com a òrgan
consultiu del Departament per l’Ordre JUS/370/2009, de 23 de juliol, de regulació
de les taules de participació social en l'àmbit penal i penitenciari.
6. Que l’execució penal ha de ser una política social de responsabilitat compartida
entre administracions penitenciàries, la resta d’administracions i el conjunt
d’entitats que treballen en el camp de l’atenció a les persones. Per tant, els
departaments han de garantir la coresponsabilitat en les actuacions que inclou
coordinar i treballar conjuntament amb una acció compartida en pro de les
persones recluses i exrecluses.
7. Que l’article 113.2 del Reglament penitenciari, aprovat mitjançant el Reial decret
190/1996, de 9 de febrer, disposa que l’Administració penitenciària tindrà en
compte els recursos existents en la comunitat per a l’execució de les activitats de
tractament penitenciari i resta d’actuacions en benefici del col·lectiu de persones
privades de llibertat.
En conseqüència, les parts acorden subscriure aquest acord, que es regeix pels
següents

PACTES
Primer. L’objecte d’aquest acord és potenciar la col·laboració entre ambdues
institucions per tal de millorar les polítiques d'execució penal i difondre’n la dimensió
social, rehabilitadora i de prevenció de la reincidència en el delicte.
Segon. La Taula del Tercer Sector i el Departament de Justícia establiran mecanismes
de col·laboració per tal de fomentar la participació i sensibilització de les
organitzacions socials i de voluntariat en les polítiques d'inserció social de les
persones sotmeses a penes i mesures d'execució penal. També col·laboraran en la
difusió i la sensibilització de la societat respecte d’aquestes polítiques.
Tercer. La Taula del Tercer Sector assessorarà el Departament de Justícia respecte a
les vies per fomentar la participació i responsabilització de la societat en les polítiques
de reinserció de la població sotmesa a penes i mesures d'execució penal i l'atenció a
les necessitats d'aquesta població per millorar-ne la inclusió social.
Quart. La Taula del Tercer Sector assessorarà les entitats del Tercer Sector Social de
Catalunya respecte a les polítiques de reinserció i les formes més efectives de
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col·laboració amb els òrgans del Departament de Justícia responsables de l'execució
penal.
Cinquè. Les persones a les quals va adreçada aquesta col·laboració són totes
aquelles que estiguin sotmeses a una mesura d’execució penal, i més concretament
les persones que accedeixen al medi obert, la llibertat condicional i la definitiva.
Sisè. Les entitats del tercer sector que formen part de la Taula del Tercer Sector i que
alhora participen en els processos de reinserció de les persones privades de llibertat,
podran participar i formar part de la Taula de Participació Social en l’àmbit penal i
penitenciari, creada per l’Ordre JUS/370/2009, de 23 de juliol, de regulació de les
taules de participació social en l'àmbit penal i penitenciari.
Setè. El Departament de Justícia aportarà els recursos necessaris per al funcionament
i les activitats de la Taula de Participació Social, en funció de la disponibilitat
pressupostària.
Vuitè. La Taula del Tercer Sector ha d’assumir les despeses originades per la
subscripció d’una pòlissa d’assegurança d’accidents i una pòlissa asseguradora de
responsabilitat civil que cobreixi les incidències que es puguin derivar del seu
funcionament normal i del seu personal, d’acord amb el que estableix l’article 18.2 del
Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials, en
la redacció donada pel Decret 333/2002, de 19 de novembre.
Novè. Els membres de la Taula del Tercer Sector que col·laborin més estretament
amb el Departament de Justícia, i en concret amb les persones que han complert una
mesura d’execució penal, es comprometen a respectar-ne totalment la intimitat, a
mantenir la confidencialitat i a garantir la seguretat i la integritat de les dades de
caràcter personal a les quals tinguin accés sobre les persones que s’integrin en els
programes i totes les actuacions que es desenvolupin durant l’execució d’aquest acord
de col·laboració.
Desè. Es crearà una comissió de seguiment, formada per un professional de la
Subdirecció General de Programes de Rehabilitació i Sanitat, un professional de la
Subdirecció General de Reparació i Execució Penal a la Comunitat, i pels
representants de les federacions de la Taula del Tercer Sector que actuen en l’àmbit
penitenciari, així com un representant de la Taula del Tercer Sector i un representant
de la Taula de Participació Social. Aquesta comissió es reunirà, com a mínim, un cop
l’any per tal de fer el seguiment del desenvolupament del projecte i avaluar-ne els
resultats obtinguts, sens perjudici que pugui mantenir reunions cada vegada que es
consideri necessari.
Onzè. Les persones que actuïn per compte de la Taula del Tercer Sector en les
activitats derivades del present acord se sotmetran a les determinacions del Codi ètic
dels professionals de l’execució penal a Catalunya, contingut a la Circular 2/2011, de
10 de novembre.
Dotzè. 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
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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, que estarà integrada per les
persones que consten al pacte desè. De conformitat amb el que estableix l’article
110.1.l) de la Llei 26/2010, de 5 d’agost, de les qüestions litigioses que es puguin
derivar del present acord, atesa la seva naturalesa administrativa, seran sotmeses als
òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tretzè. La vigència temporal d’aquest Acord s’estén des de la data de la seva
formalització fins a la finalització de l’any natural present, si bé es prorrogarà per anys
naturals successius de manera automàtica, llevat que qualsevol de les parts manifesti
expressament la seva voluntat en contra per escrit lliurat a l’altra part amb una
antelació mínima d’un mes respecte de la finalització de l’any natural corresponent a la
vigència inicial o al de la pròrroga corresponent.
Catorzè. Sens perjudici d’allò previst al pacte tretzè, aquest Acord també es podrà
extingir anticipadament per alguna de les causes següents:
a) Incompliment de les obligacions establertes en l’acord per alguna de les parts.
b) Acord mutu de les parts manifestat per escrit.
c) Denúncia d’alguna de les parts feta amb un mínim de tres mesos d’antelació,
sense perjudici que les actuacions iniciades continuïn fins que finalitzin.
d) Les generals establertes per la legislació vigent.
Quinzè. Aquest Acord no dóna lloc a contraprestació ni despesa econòmica per a cap
de les dues parts i, en cas de resolució, cap de les parts no té dret a ser indemnitzada
per la cancel·lació prèvia al venciment del període acordat.
Setzè. Les parts signants del present instrument manifesten el seu consentiment per
tal que les dades personals que hi consten, així com la resta de les especificacions
contingudes al mateix, puguin ser publicats al Portal de la Transparència de la
Generalitat de Catalunya.
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest acord, les parts el signen per
duplicat i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a l’encapçalament,

El conseller de Justícia,

El president de la Taula del Tercer Sector,

Carles Mundó i Blanch

Oriol Illa i Garcia
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