Conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona i el Departament de
Justícia per a la realització d’activitats solidàries i de cooperació

REUNITS
D’una part, el senyor Sergi Bonet Marull, rector de la Universitat de Girona (UdG), que actua
en nom i representació d’aquesta Universitat en virtut del Decret 259/2013, de 3 de
desembre, de nomenament com a rector de la Universitat de Girona (DOGC núm. 6516, de
5 de desembre de 2013), i de conformitat amb el que s’estableix als articles 93 i 97 dels
estatuts de la Universitat de Girona (Acord GOV/94/2011, de 7 de juny, pel qual s’aprova la
modificació dels estatuts de la Universitat de Girona i es disposa la publicació del seu text
íntegre, DOGC núm. 5897, de 9 de juny de 2011).
I d’una altra, el senyor Amand Calderó Monfort, director general de Serveis Penitenciaris,
que actua en representació del Departament de Justícia 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).

EXPOSEN
Que la Universitat de Girona té, entre altres objectius, el de participar en el progrés i
desenvolupament de la societat i en la millora del sistema educatiu, promoure activitats
d'extensió universitària i intercanviar coneixements i informacions amb altres institucions, i,
per mitjà de l’Oficina de Cooperació per al Desenvolupament, està disposada a col·laborar
amb altres entitats per a la participació dels estudiants de la UdG en activitats solidàries i de
cooperació.
Que, d’acord amb l’article 46.2.i) de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i l’article 7 del Reial
decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’estudiant universitari,
els estudiants tenen dret a obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en
activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de
cooperació.
Que, tal com preceptua el Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, que modifica el Reial decret
1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris
oficials, els plans d’estudis universitaris han de preveure la possibilitat que els estudiants
obtinguin un reconeixement d’almenys sis crèdits per la participació en les esmentades
activitats.

Que l’Acord pel qual s'aprova la normativa de reconeixement i transferència de crèdits en
estudis de grau (aprovada en el Consell de Govern núm. 5/09, de 28 de maig de 2009),
disposa en el seu article 7 que “Conjuntament amb l’oferta docent per a cada curs
acadèmic, el Consell de Govern aprovarà les activitats culturals, esportives, de
representació estudiantil, solidàries i de cooperació de la Universitat de Girona susceptibles
de ser reconegudes, i els crèdits que correspondran a cadascuna. Seran les mateixes per a
tots els estudiants de qualsevol dels graus i amb la mateixa valoració en crèdits. La relació
es farà pública a través del web de la Universitat”.
Que la Universitat de Girona, amb voluntat d’intensificar les relacions entre el món
universitari i les entitats d’àmbit social, cultural, de cooperació, sostenible i de discapacitat,
desitja col·laborar amb aquestes entitats en el camp de la formació teòrica i pràctica dels
estudiants, i, per aquest motiu, està interessada a materialitzar l’esmentada col·laboració
formalitzant un conveni amb l’objectiu que l’estudiant desenvolupi, de forma voluntària,
activitats solidàries amb reconeixement de crèdits, en entitats que ofereixin places de
voluntari en els àmbits social, de la discapacitat, cultural, salut, sostenibilitat, educació i
immigració.
Que el Departament de Justícia està interessat en la col·laboració en activitats de l’àmbit de
la solidaritat i del voluntariat.
Que ambdues parts, reconeixent-se plena capacitat jurídica, veuen la necessitat de signar
un conveni de col·laboració en aquest àmbit i

MANIFESTEN

1. Que el Departament de Justícia és l’òrgan de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya que té competències en l’àmbit de la rehabilitació penitenciària, molt
concretament en el desenvolupament de les polítiques socials en aquest àmbit.
2. Que la Universitat de Girona i el Departament de Justícia volen treballar de manera
conjunta per donar viabilitat a aquest projecte mitjançant la col·laboració voluntària de
membres de la comunitat universitària d’aquesta Universitat.
3. Que aquest projecte no té contraprestació econòmica.
Per tot això, les parts acorden les següents
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CLÀUSULES
Primera. Objecte del Conveni
Aquest Conveni té per objecte regular la col·laboració entre la Universitat de Girona i el
Departament de Justícia, per a la participació dels estudiants voluntaris d’aquesta universitat
en el programa d’actuacions solidàries i del voluntariat que s’hauran de dur a terme al
Centre Penitenciari Puig de les Basses i al Centre Obert de Girona, sense perjudici que es
pugui establir col·laboració amb altres centres si la Comissió de Seguiment del present
Conveni així ho acorda.
Segona. Naturalesa de les activitats
El reconeixement de les activitats que es duran a terme (activitats universitàries culturals,
esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació) es considera part
integrant del pla d’estudis.
Tercera. Programa d’actuacions
Un cop signat el Conveni, les parts signants han d’elaborar i aprovar un programa
d’actuacions, referit a la durada del Conveni, on constin detallades les activitats que es
duran a terme, amb indicació de les dates i hores en les quals es realitzaran, el lloc del
centre penitenciari on es desenvoluparan, la seva durada, etc.
En cas de pròrroga o pròrrogues anuals de la vigència del Conveni (tal com preveu la
clàusula desena), les parts elaboraran el corresponent programa d’actuacions anual.
Quarta. Obligacions de la Universitat de Girona
La Universitat de Girona s’obliga a:
a) Fer el seguiment de les activitats mitjançant l’Oficina de Cooperació per al
Desenvolupament.
b) Atendre i assessorar els estudiants en l’àmbit de les activitats solidàries a desenvolupar,
proposades per l’entitat.
c) Difondre, pels canals que consideri necessaris, les activitats solidàries ofertes per
l’entitat.
d) Reconèixer els crèdits pertinents als estudiants, un cop s’hagi avaluat el procés i lliurat la
documentació corresponent.
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e) Informar els estudiants de les condicions fixades en aquest Conveni quant al
desenvolupament de l’activitat conveniada, els quals assumiran les obligacions que es
derivin de l’activitat que duguin a terme al centre penitenciari mitjançant la signatura del
seu contracte amb la Universitat.
La Universitat de Girona aportarà el material i el personal necessari per desenvolupar
aquest Programa, sense que aquesta col·laboració comporti l’establiment de cap relació de
caràcter funcionarial, estatutària o laboral entre el personal que la Universitat aporti i el
Departament de Justícia.
Cinquena. Obligacions del Departament de Justícia
El Departament es compromet a:
a) Facilitar la coordinació a través de la figura del referent de voluntariat del centre
penitenciari, que haurà de coordinar i supervisar el desenvolupament de les activitats dels
estudiants.
b) Presentar a la Universitat de Girona l’avaluació i el certificat d’hores realitzades per part
dels estudiants per tal de poder fer el reconeixement de crèdits.
Pel que fa al Departament de Justícia, la Junta de Tractament del Centre coordinarà la
participació dels interns, els professionals del Centre i els col·laboradors externs en el
desenvolupament de les activitats que es duguin a terme en el marc del present Conveni,
d’acord amb el que disposen l’article 131.4 del Reial decret 190/1996, de 9 de febrer, pel
qual s’aprova el Reglament penitenciari, i l’article 32 del Decret 329/2006, de 5 de setembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a
Catalunya.
El Departament de Justícia no assumeix, en cap cas, compromís de despesa o aportació
econòmica per cap concepte per raó de la realització de les actuacions o activitats
desenvolupades en compliment del Conveni.
Sisena. Causes d’expulsió
Les causes d’expulsió de l’estudiant en les activitats seran:
a) L’incompliment greu de les seves obligacions.
b) La conducta impròpia de l’estudiant en el centre on es desenvolupin les activitats.
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L’expulsió serà acordada per la Comissió de Seguiment un cop hagin presentat els informes
els tutors de les activitats.
Setena. Assegurança i responsabilitat civil dels estudiants
Els estudiants que participin en activitats a l’empara d’aquest Conveni hauran d’estar
coberts per l’assegurança escolar obligatòria o voluntària d’accidents. Alhora, la universitat
té contractada una pòlissa d’accidents i de responsabilitat civil per tal de cobrir les
contingències que se suscitin com a conseqüència de la realització de les esmentades
activitats.
Vuitena. Publicitat
En totes les activitats de promoció i publicitat de les activitats solidàries i de cooperació, així
com en els actes públics i qualsevol altre acte de difusió, hi hauran de figurar els anagrames
o logotips de la Universitat de Girona i del Departament de Justícia.
Novena. Protecció de dades
Les parts signants seran responsables del compliment de la normativa de protecció de
dades. A aquest efecte, les parts declaren conèixer la LO 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal i el seu Reglament de desenvolupament, i es
comprometen a complir les exigències previstes en aquestes normes respecte a les dades
personals dels estudiants. Aquestes dades únicament es podran utilitzar per a finalitats
derivades del present Conveni. Només amb el consentiment de l’estudiant, l’entitat
organitzadora de l’activitat podrà utilitzar-les per a altres finalitats.
Cada part es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries a fi
de garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua,
tractament o accés no autoritzat. Adoptaran les mesures de seguretat de nivell bàsic
previstes al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei.
La Universitat de Girona 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 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 tercers 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 estricta 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, la Universitat de Girona ha d’incloure en els contractes que tingui amb els seus
treballadors i/o col·laboradors, presents i futurs, una clàusula de confidencialitat per la qual
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es comprometin 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, ja sigui laboral o de voluntariat, com posteriorment en finalitzar aquesta.
L’incompliment directe o indirecte d’aquest aspecte podrà implicar la responsabilitat directa
de l’entitat esmentada, pels danys i perjudicis que la seva acció pugui comportar al
Departament de Justícia.
Desena. Vigència i modificació del Conveni
El present Conveni entrarà en vigor en la data de la seva signatura i tindrà una durada d’un
any.
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.
El Conveni es podrà modificar, de mutu acord i amb la sol·licitud prèvia d’alguna de les dues
parts.
Així mateix, el Conveni podrà finalitzar anticipadament per alguna de les causes següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Mutu acord entre les parts, manifestat per escrit.
Denúncia d’una de les parts, per escrit, feta amb un mínim de tres mesos d’antelació.
Incompliment per alguna de les parts de les obligacions derivades d’aquest Conveni.
Impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes.
Les generals establertes en la legislació vigent.

En tots els casos s’hauran de finalitzar totes les tasques i els compromisos previstos en el
Conveni vigent en el moment de la denúncia o de la modificació del Conveni.
Onzena. Comissió de seguiment i responsables de l’execució del Conveni
A fi de supervisar i vetllar pel bon desplegament del Conveni i implementar-lo correctament,
es constituirà una comissió de seguiment integrada pel subdirector/a general de Programes
de Rehabilitació i Sanitat, o la persona que designi, en representació del Departament de
Justícia, i el rector de la Universitat de Girona, o la persona en qui delegui, en representació
d’aquesta Universitat, que es reunirà com a mínim una vegada cada any, i sempre que sigui
necessari, per resoldre les incidències o les dificultats del Conveni, així com per valorar les
possibles pròrrogues d’aquest.
A l’efecte del seguiment del que estableix aquest Conveni, la interlocució amb el
Departament de Justícia per part de la Universitat de Girona l’exercirà l’Oficina de
Cooperació per al Desenvolupament de la Universitat.
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Dotzena. Interpretació i compliment del Conveni
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 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.
En cas de discrepàncies en l’execució o en la interpretació d’aquest Conveni, aquestes se
sotmetran a la resolució de la comissió de seguiment prevista en aquest Conveni. En el cas
que no sigui possible la resolució dels conflictes per aquesta via, i de conformitat amb el que
estableix l’article 10.1.g) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, les qüestions litigioses que es puguin derivar de la interpretació,
modificació, resolució o efectes del present Conveni, atesa la seva naturalesa
administrativa, se sotmetran al coneixement de la jurisdicció contenciosa administrativa,
concretament a la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.
Tretzena. Codi ètic
Les persones que intervindran en l’execució d’aquest Conveni per part de la Universitat de
Girona han d’assumir i complir les previsions de la Circular 2/2011, de 10 de novembre, on
es recull el Codi ètic dels professionals de l’execució penal a Catalunya.
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest Conveni, per duplicat i a un sol
efecte.
Girona, 5 de febrer de 2016

Sergi Bonet Marull

Amand Calderó Monfort

7

