Conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia i Planeta Med SL,
sota la marca comercial Parallel 40, per a la projecció en els centres
penitenciaris de Catalunya del cicle audiovisual «El documental del mes»

REUNITS
D’una part, el senyor Amand Calderó i Montfort, director general de Serveis Penitenciaris del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, nomenat en virtut del Decret
124/2016, de 26 de gener, 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 Joan González i Herrero, amb DNI xxxxxxxxx, com a director i
administrador únic de l’empresa Planeta Med SL, sota la marca comercial de Parallel 40,
inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona el 5 de gener de 1996, amb número de
registre 006001771, tom 28685, foli 0109, secció general full 138670, i amb domicili fiscal al
carrer Rosselló, 184, 2n 3a, 08008, Barcelona, i CIF núm. B-61008587, d’acord amb les
facultats que li atorga l’article 18 dels estatuts de la societat.
Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat d’obrar i la representació amb què
intervenen per formalitzar aquest Conveni de col·laboració i

MANIFESTEN
1. Que el Departament de Justícia és l’òrgan de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya que té la competència en matèria penitenciària.
2. Que l’article 2 del Reial decret 190/1996, de 9 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament
penitenciari, estableix que l’activitat penitenciària té com a finalitat primordial la
reeducació i reinserció social dels sentenciats a penes i mesures de seguretat privatives
de llibertat, i també la retenció i custòdia dels detinguts, presos i penats i l’assistència
social dels interns, alliberats i dels seus parents.
Per la seva banda, l’article 131 del Reglament penitenciari esmentat estableix que als
centres penitenciaris s’han de programar les activitats culturals, esportives i de suport
més adequades per aconseguir el desenvolupament integral dels interns.

3. Que, per fer efectiva aquesta finalitat de reinserció social, és essencial comptar amb la
col·laboració d’altres administracions públiques, institucions, organitzacions o entitats
públiques i privades que duguin a terme activitats d’utilitat pública o social. Aquesta
col·laboració es pot materialitzar en la formalització de convenis de col·laboració, de
conformitat amb el que estableix l’article 9 del Reglament d’organització dels serveis
d’execució penal a Catalunya.
4. Que l’empresa Planeta Med, SL, amb nom comercial Parallel 40 (d’ara endavant, Parallel
40), té com a objecte social la producció, distribució, formació i assessorament en el
camp audiovisual, així com la compra de drets de reproduccions audiovisuals i la
producció editorial en format de llibre, revistes i tota mena de publicacions.
5. Que, entre altres àmbits, Parallel 40 es dedica a la producció, distribució i difusió del
gènere documental a través del projecte audiovisual «El documental del mes», consistent
en la programació d’un total d’11 documentals anuals que es projecten en versió original
subtitulada, en una xarxa de més de 50 sales arreu de Catalunya, la resta de l’Estat, Xile i
Colòmbia.
6. Que Parallel 40 i la Direcció General de Serveis Penitenciaris del Departament de Justícia
de la Generalitat de Catalunya volen col·laborar conjuntament en la viabilitat d’aquest
projecte per tal que «El documental del mes» es pugui projectar també en els centres
penitenciaris de Catalunya.
7. Que aquest projecte no té contraprestació econòmica per al Departament de Justícia.

ACORDEN
Primer. Objecte del Conveni
Aquest Conveni té per objecte dur a terme la projecció del cicle audiovisual «El Documental
del Mes» en els centres penitenciaris catalans. Més concretament, aquesta activitat
consisteix a oferir la programació i difusió d’un total d’11 documentals, de manera gratuïta,
en els centres penitenciaris de Catalunya, cada mes en un centre diferent, a determinar pel
Departament de Justícia.
Segon. Compromisos i obligacions de les parts
L’entitat Parallel 40 efectuarà la planificació del programa «El Documental del Mes». En
aquest sentit, informarà prèviament el Departament de Justícia de la programació i facilitarà
la fitxa tècnica, sinopsi i fitxa artística, entre altra documentació, de les pel·lícules escollides
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dins del programa, amb l’antelació suficient per poder realitzar la seva difusió, al
responsable de la Unitat de Programes d’Intervenció Generalista de la Direcció General de
Serveis Penitenciaris, així com de qualsevol canvi que es pugui produir a posteriori en
l’organització i planificació dels continguts previstos.
A més, l’entitat Parallel 40 es farà responsable de la promoció general d’«El Documental del
Mes», editant i proporcionant al responsable de la Unitat de Programes d’Intervenció
Generalista de la Direcció General de Serveis Penitenciaris les unitats de material de difusió
que tot seguit s’enumeren per als documentals que comparteixen l’estrena simultània amb la
resta de ciutats de la xarxa d’«El Documental del Mes»:
•
•
•

Fulls de mà (flyers): fins a 500 unitats al mes (per distribuir-los al centre
penitenciari)
Cartells A3: 20 al mes (per distribuir-los al centre penitenciari)
Cartells A0: 1 al mes

L’empresa Parallel 40 també facilitarà, amb una antelació mínima de dos dies a la data de
projecció dels films, el material audiovisual necessari consistent en dues còpies en format
DVD, com a prevenció en cas que la primera còpia no estigui en bon estat.
En darrer terme, Parallel 40 es compromet a organitzar i coordinar el lliurament mensual del
material promocional i els DVD.
Pel que fa al Departament de Justícia, aquest es compromet a coordinar la col·laboració
entre els centres penitenciaris i l’empresa Parallel 40; a facilitar l’accés al centre penitenciari
dels professionals i el material que es requereixi per dur a terme el Conveni, i a seguir les
col·laboracions entre el centre penitenciari i l’entitat per tal d’acompanyar-la en el procés i
detectar-ne les possibles incidències.
L’organització, planificació, distribució i projecció d’aquest material no tindrà cap cost per al
Departament de Justícia.
Tercer. Comissió de seguiment
Es constituirà una comissió de seguiment integrada pel responsable de la Unitat de
Programes d’Intervenció Generalista de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, o la
persona en qui delegui, i la persona que presideixi l’entitat Parallel 40, o la persona en qui
delegui, per supervisar i vetllar pel bon desenvolupament del Conveni.
Aquesta Comissió de seguiment es reunirà, com a mínim, a l’inici i la finalització de cada
temporada, i sempre que sigui necessari per resoldre les incidències o les dificultats del
Conveni, així com per valorar les pròrrogues corresponents.
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Quart. Protecció de dades
L’entitat Parallel 40 s’ha d’abstenir de fer cap mena de tractament de les dades personals de
què disposi com a conseqüència de la signatura d’aquest Conveni, més enllà d’allò
necessari per aconseguir-ne les finalitats. De la mateixa manera, l’empresa Parallel 40 es
compromet a no manipular, no transformar, ni cedir a tercers les dades esmentades o els
arxius que les contenen, tret de l’objecte estricte de la relació subscrita per ambdues parts,
així com a guardar-ne confidencialitat absoluta d’acord amb el que disposa la Llei 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la normativa que la
desenvolupa.
Així mateix, si l’entitat incompleix aquesta clàusula directament o indirecta, implicarà que
aquesta entitat sigui la responsable directa pels danys i perjudicis que la seva acció pugui
comportar per al Departament de Justícia.
Cinquè. Codi ètic
Les persones que intervinguin en l’execució d’aquest Conveni per part de l’empresa Parallel
40 han de conèixer, assumir i complir les previsions del Codi ètic dels professionals de
l’execució penal a Catalunya, que s’adjunta com a annex.
Sisè. Vigència
La vigència del Conveni s’estableix per a un any a partir de la data de la seva signatura.
Així mateix, es prorrogarà automàticament per períodes d’un any si cap de les parts
manifesta el contrari, per escrit i com a mínim tres mesos abans que fineixi la vigència.
Setè. Resolució del Conveni
Per a la bona finalitat i compliment d’aquest Conveni, les parts que el signen reconeixen que
són necessàries bones relacions de col·laboració, de confiança i de fidelitat entre elles. Si es
produeix alguna variació, la Comissió de seguiment analitzarà les circumstàncies per
prendre una decisió. No obstant això, seran causes de resolució del Conveni:
a)
b)
c)
d)
e)

Incomplir el seu objecte.
El mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
Finalitzar el termini de vigència o d’alguna de les seves pròrrogues i que alguna de les
parts manifesti el contrari per escrit com a mínim tres mesos abans.
La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes.
Les generals establertes en la legislació vigent.
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Vuitè. 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 en el pacte tercer.
Novè. Jurisdicció competent
De conformitat amb el que preveu l’article 110.2 l) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, les
qüestions litigioses que es puguin derivar del Conveni, atesa la seva naturalesa
administrativa, seran del coneixement i la competència de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Desè. Publicitat
El Conveni s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del
Registre de convenis de col·laboració i cooperació, sens perjudici del compromís d'ambdues
parts de donar-ne difusió a les seves respectives seus electròniques i de la publicitat que
inclogui el Portal de la Transparència, d’acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
I, com a prova de conformitat, ambdues parts signen aquest Conveni per duplicat i a un únic
efecte.
Barcelona, 19 d’abril de 2016

Amand Calderó i Montfort

Joan González i Herrero
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