ACORD DE COORDINACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA, EL
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I
HABITATGE I EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA, PER GARANTIR EL
DESENVOLUPAMENT ESPIRITUAL I L’ASSISTÈNCIA RELIGIOSA DELS INTERNS
DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA QUE HO SOL·LICITIN, EN EL
MARC DE LA SEVA REHABILITACIÓ

REUNITS
La senyora Teresa Prohias i Ricart, directora de Serveis del Departament de la
Presidència, que actua per autorització de signatura del secretari general del
Departament de la Presidència de data 20 d’octubre de 2016.
El senyor Enric Vendrell i Aubach, director general d’Afers Religiosos, que actua per
delegació d’acord amb el que disposa la Resolució GRI/1728/2013, de 18 de juliol, de
delegació de competències de la vicepresidenta del Govern i consellera de Governació
i Relacions Institucionals (DOGC núm. 6434, de 7 d’agost de 2013); i
El senyor Àngel Cortadelles i Bacaria, director de Serveis del Departament de Justícia,
que actua per delegació d’acord amb el que disposa la Resolució JUS/820/2016, de 31
de març, de delegació de competències del conseller de Justícia en diferents òrgans
del Departament (DOGC núm. 7093, de 6 d’abril de 2016).

MANIFESTEN
1. Que el Govern de Catalunya concep la política penitenciària com una funció pública,
social, transversal i compartida que ha de contribuir a la consecució d'una societat més
cohesionada, justa i segura. Des d'aquesta premissa, l'acció dels serveis penitenciaris
se centra tant en la retenció i custòdia dels interns com, fonamentalment, en la seva
rehabilitació i reinserció social amb la finalitat que no tornin a delinquir.
2. Que en el marc de les polítiques de rehabilitació que desenvolupa el Departament
de la Justícia, mitjançant la Direcció General de Serveis Penitenciaris, s’inscriu el
programa de convivència social, uns dels objectius del qual és la el de prestar atenció
a la diversitat religiosa.
3. Que la llibertat religiosa és un dret de les persones, reconegut en tots els tractats
internacionals de drets humans. En l’ordenament jurídic espanyol queda reconegut i
protegit com a dret fonamental en l’article 16 de la Constitució i en la Llei orgànica
7/1980, de 5 de juliol, de llibertat religiosa. Al mateix temps, l’article 25.2 de la
Constitució espanyola afirma que els condemnats que compleixen pena de presó
gaudeixen íntegrament de tots els seus drets fonamentals.
4. Que per garantir aquest dret, les recomanacions internacionals en matèria
penitenciària proposen que es vetlli per oferir una assistència religiosa adequada a
totes les persones privades de llibertat en centres penitenciaris o de detenció. En
aquest sentit, també la legislació penitenciària espanyola obliga l’Administració a
vetllar perquè tots els interns que ho sol·licitin gaudeixin d’aquesta assistència. L’article
161 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat la
competència exclusiva en matèria d’entitats religioses que acompleixen llur activitat a
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Catalunya, que inclou en tot cas la regulació i establint de mecanismes de
col·laboració i cooperació per a l’acompliment de llurs activitats en l’àmbit de les
competències de la Generalitat, així com la competència executiva en matèria de
relativa a lla llibertat religiosa, que inclou en tot cas l’establiment d’acords i convenis de
cooperació amb les esglésies, les confessions i les comunitats religioses inscrites en el
registre estatal d’entitats religioses, en l’àmbit de les competències de la Generalitat.
5. Que el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge té, entre
altres funcions, la d’atendre les diferents entitats religioses establertes a Catalunya i la
d’aplicar els acords del Govern amb els òrgans representatius de les diferents
confessions religioses a Catalunya i vetllar pel seu compliment.
6. Que entre les funcions que es desenvolupen al Departament de la Presidència es
troba la de participar en les iniciatives del Govern que tinguin com a objectiu impulsar i
coordinar les polítiques transversals de la Generalitat.
7. Que la Generalitat de Catalunya, a través de la signatura de convenis amb la
Conferència Episcopal Tarraconense, el Consell Evangèlic de Catalunya i la
Federación Consell Islàmic de Catalunya, ha anat desenvolupant al llarg dels darrers
anys una col·laboració amb aquestes confessions en relació amb els drets de les
persones privades de llibertat pel que fa a l’àmbit religiós.
8. Que tenint en compte els antecedents descrits, la Generalitat de Catalunya, a través
del Departament de la Presidència, el Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge i el Departament de Justícia, considera que cal continuar
desenvolupant la tasca duta a terme fins a l’actualitat i, a aquests efectes, els
departaments esmentats, d’acord amb l’article 46 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, acorden els següents
PACTES
Primer.- Objecte
L’objecte d’aquest acord de coordinació és establir la col•laboració entre el
Departament de la Presidència, el Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge, i el Departament de Justícia, per a garantir el desenvolupament
espiritual i l’assistència religiosa dels interns dels centres penitenciaris de Catalunya
que ho sol·licitin, en el marc de la seva rehabilitació.
Segon.- Compromisos dels departaments signants
A) El Departament de Justícia es compromet a garantir, per mitjà de la Direcció
General de Serveis Penitenciaris, el desenvolupament espiritual i l’assistència religiosa
dels interns que ho sol·licitin, en el marc de les accions que duu a terme per a la
rehabilitació de la població reclusa.
En aquest sentit, el Departament de Justícia durà a terme la signatura de convenis de
col·laboració específics amb les entitats religioses següents: Conferència Episcopal
Tarraconense, Consell Evangèlic de Catalunya i Federación del Consell Islàmic de
Catalunya.
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B) Els departaments de la Presidència i de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge duran a terme una transferència de crèdit interdepartamental a favor del
Departament de Justícia per tal que aquest pugui complir amb l’obligació expressada a
l’apartat A) d’aquest pacte.
Tercer.- Compromisos econòmics
Les despeses derivades de la signatura dels convenis de col·laboració que signarà el
Departament de Justícia seran sufragades pels tres departaments signants d’aquest
acord, segons el repartiment següent i d’acord amb allò establert en el pacte segon B):
-

Departament de la Presidència: 28.000,00 euros
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge: 28.000,00
euros
Departament de la Justícia: 28.000,00 euros

La valoració econòmica anual que s’estima per a l’execució d’aquest acord és la
següent:
-

Conveni amb la Conferència Episcopal Tarraconense: 60.000 euros
Conveni amb el Consell Evangèlic: 18.000 euros
Conveni amb la Federación Consell Islàmic: 6.000 euros.

Quart.- Vigència i possibilitat de pròrroga
Aquest acord és vigent des de la data de la signatura fins al 31 de desembre de 2016.
Tanmateix, les aportacions econòmiques compromeses pels tres departaments
signants ho seran per raó de les actuacions objecte del present acord dutes a terme
per les tres entitats religioses esmentades al pacte segon, des de l’1 de gener de 2016
fins al 31 de desembre de 2016.
Aquest acord es prorrogarà tàcitament per anualitats fins a l’entrada en vigor d’un nou
acord o fins que algun dels departaments signants hi posi fi per escrit, almenys, amb
tres mesos d’antelació respecte al 31 de desembre de l’anualitat corresponent.
Cinquè.- Causes de resolució
Sense perjudici del que es preveu en el pacte anterior, són causes d’extinció
anticipada de l’acord:
-

L’incompliment per qualsevol dels departaments signants dels compromisos
adquirits.
El mutu acord, instrumentat per escrit.
La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als
pactes.
Altres causes de resolució previstes a la normativa aplicable.

Sisè.- Naturalesa de l’acord i resolució de conflictes
Aquest acord té caràcter administratiu i obliga als departaments signants de
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es
regeix per les normes comunes de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, per allò
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previst a la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i a la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte de
l’acord.
Les possibles discrepàncies en la interpretació i els dubtes derivats sobre el
compliment dels pactes seran resolts de mutu acord sota els criteris de bona fe i de
col•laboració mútua.
Setè.- Comissió de seguiment
Per a la millor execució de les previsions del present acord es crea, com a òrgan
específic de seguiment i control, una comissió integrada per tres representants de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, un en representació de cada
departament signant, els qual seran designats per la persona titular de cada
departament.
Entre les seves funcions, aquesta comissió assumeix la d’interpretar i de resoldre els
dubtes que plantegi el desenvolupament d’aquest acord.
I, com a prova de conformitat, els representants dels departaments intervinents signen
aquest acord per triplicat i a un sol efecte a Barcelona.

Barcelona, 28 d’octubre de 2016
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