Obra Social

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LA FUNDACIÓ "LA CAIXA" D'ESTALVIS I
PENSIONS DE BARCELONA

Barcelona, 9 de desembre de 2009
REUNITS
D'una part, l'Hble. Sra. Montserrat Tura i Camafreita, consellera de Justícia de la
Generalitat de Catalunya, i de l’altra, el Sr. Jaume Lanaspa Gatnau, director
general de la Fundació Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (en endavant,
Fundació "la Caixa), amb reconeixement mutu de la capacitat legal necessària per
atorgar aquest document,

MANIFESTEN
I.

Que entre les obligacions i competències que la legislació vigent assigna al
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, hi ha l’execució de la
pena de treballs en benefici de la comunitat de la jurisdicció penal d'adults.

II.

Que, d'acord amb al Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal,
la pena de treballs en benefici de la comunitat, previ consentiment de la
persona afectada, obliga a cooperar de manera no retribuïda, en determinades
activitats d'utilitat pública.

III.

Que d'acord amb la legislació vigent, la Secretaria de Serveis Penitenciaris,
Rehabilitació i Justícia Juvenil té la competència per a l'execució de la pena
esmentada i, per tant, és la responsable de proporcionar les activitats
corresponents que li donin contingut en col·laboració amb altres entitats.

IV.

Que la Fundació "la Caixa" té interès en col·laborar amb la Secretaria de
Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil per tal de promoure que
les entitats socials ofereixin activitats per l'exercici dels treballs en benefici de la
comunitat, atorgant prioritat en determinades convocatòries del seu programa
"Ajuts a projectes d'iniciatives socials", de l'any 2009 i futurs, a entitats que

ofereixin activitats per l'exercici dels treballs en benefici de la comunitat.
V.

Que, d'altra banda i per donar compliment a la Llei Orgànica 1/2004, del 28 de
desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, en
concret l'article 22, que estableix que s'inclouran programes d’acció
específica per a les víctimes de violència de gènere que es trobin Inscrites en
les corresponents oficines de treball i que aquests programes inclouran
mesures per afavorir l’inici d'una nova activitat per compte propi; així com al
títol III de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la
violència masclista, en concret, l'article 38, dret a l'ocupació i a la formació
ocupacional i l'article 39, programes de formació, que estableix que els
programes de formació de les administracions públiques han d'establir
projectes específics que incloguin l’accés a les tecnologies de la informació í la
comunicació i les matèries necessàries per a l’ocupació de les dones que
pateixen o han patit violències, atenent la diversitat de situacions o
necessitats; és fonamental promoure la formació adient i facilitar l'adquisició de
recursos útils i necessaris per a la seva recuperació a aquelles víctimes que
han viscut una situació de violència.

VI.

Que, en aquest sentit, la Fundació "la Caixa" té interès en facilitar, a les
Oficines d'Atenció a la Víctima del Delicte (dependents del Departament de
Justícia), accés als seus programes de formació socio-laboral, ajut
psicosocial a dones víctimes de violència, i d'altres adreçats a dones que
han viscut o viuen una situació de violència, amb la finalitat d'afavorir el seu
procés de recuperació.

VII.

Que, així mateix, les Oficines d'Atenció a les Víctimes del Delicte de
Catalunya treballen en la creació d'un model de valoració estructurada
de les necessitats de les víctimes de violència de gènere, en què Fundació "la
Caixa" té voluntat de col·laborar.

En conseqüència, les dues parts acorden subscriure aquest Conveni, que es regeix
pels següents
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PACTES
Primer. Objecte
L'objecte d'aquest Conveni és establir les bases de col·laboració entre el
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i la Fundació "la Caixa" per
afavorir la difusió dels avantatges socials que comporta l'execució de mesures
penals alternatives en el sí de la comunitat, així com per fomentar i promoure totes
aquelles mesures adreçades a dones que han viscut o viuen una situació de
violència, amb la finalitat d'afavorir el seu procés de recuperació, tot això mitjançant la
realització de les actuacions que es disposen en els pactes següents.
Segon. Compromisos del Departament de Justícia
El Departament de Justícia gestionarà les oportunitats d'activitats per a l'execució de
la pena de treballs en benefici de la comunitat que es derivin de la priorització en el
marc de determinades convocatòries de la Fundació "la Caixa" d'entitats que
ofereixin aquestes activitats.
D'altra banda, les Oficines d'Atenció a la Víctima del Delicte es comprometen a
difondre entre els seus equips la existència dels recursos aportats per Fundació "la
Caixa" i a fomentar-ne el seu ús.
El Departament de Justícia es compromet tanmateix a materialitzar la creació
d'aquest model de valoració estructurada de les necessitats en el termini de
vigència del present conveni, comptant en tot moment amb l'assessorannent del
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.
La Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació Justícia Juvenil es
compromet a fer arribar a la Fundació "la Caixa" un informe avaluatiu dels
programes, en el qual s'indicarà el nivell d'assoliment dels objectius plantejats,
d'acord amb la informació reflectida a les memòries descrites al pacte quart
d'aquest Acord.

Tercer. Col·laboració de la Fundació "la Caixa"
La Fundació "la Caixa" per tal d'afavorir la difusió dels avantatges socials que
comporta l'execució de mesures penals alternatives en el si de la comunitat es
compromet a donar suport a les entitats que oferten catàleg per l'exercici dels
treballs en benefici de la comunitat, atorgant prioritat en el marc de determinades
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convocatòries del programa d'ajuts a projectes d'iniciatives socials, durant la
vigència del conveni, a aquelles entitats que ofereixin opcions d'acolliment de
persones sotmeses a mesures penals alternatives en programes de treball en
benefici de la comunitat.
Així mateix, la Fundació "la Caixa" col·laborarà amb les Oficines d'Atenció a la
Víctima del Delicte de Catalunya aportant els seus programes per fomentar i
promoure la realització de totes aquelles mesures adreçades a dones que han
viscut o viuen una situació de violència, tals corn:
•
•
•

Programa Violència. Tolerància Zero. Programa de sensibilització
intervenció per a dones víctimes de violència de gènere.
Programa Incorpora: Xarxa d'inseridors laborals.
Programa Caixaproinfància: Ajudes per a l'atenció psico-socio-educativa per
a menors de 16 anys membres de famílies en procés d'atenció social per a
la superació de la pobresa.

A aquests efectes, la Fundació "la Caixa" es compromet a respectar la dinàmica i
l'estructura organitzativa de les Oficines d'Atenció a la Víctima del Delicte de la
Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, a respectar la
intimitat de les persones que participin en aquests programes, a mantenir-ne la
confidencialitat, i a garantir la seguretat i la integritat de les dades a què puguin
tenir accés durant l'execució d'aquest Conveni.
Per una altre banda, la Fundació "la Caixa" donarà suport al Departament de
Justícia en la creació i en la tipificació del seu model de valoració estructurada
mitjançant la participació dels gestors del programa de Violència de Gènere dels
assessors acadèmics del programa pel que fa a establir els criteris de derivació de
les persones ateses a les Oficines d'Atenció a la Víctima, als programes Violència.
Tolerància Zero, Incorpora, Caixaproinfància.
D'altra banda, la Fundació "la Caixa" donarà suport en el finançament d'aquest
model de valoració estructurada, mitjançant l'aportació d'un import màxim de
45.000 euros que es farà efectiu, en un únic pagament, en el moment de signatura
del conveni.
La Fundació "la Caixa", un cop avaluats els resultats de la col·laboració amb el
Departament de Justícia en la matèria objecte d'aquest conveni, podrà subscriure
convenis de naturalesa similar a la resta de l'estat espanyol, per la qual cosa el
Departament de Justícia autoritza a la Fundació "la Caixa" a fer us del model de
valoració estructurada de les necessitats de les víctimes de violència de gènere en
el desenvolupament d'aquests convenis.
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Quart. Comissió Mixta
Es crearà una Comissió mixta formada per tres representants de la Fundació "la
Caixa" i tres representants de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i
Justícia Juvenil, amb la finalitat de supervisar i coordinar les tasques que són
objecte d'aquest Conveni.
La Comissió mixta esmentada s'encarregarà de supervisar les memòries, que haurà
de presentar tant la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia
Juvenil corn les Oficines d'Atenció a la Víctima del Delicte, en els quals es
reflectiran les actuacions realitzades en el marc d'aquest Conveni en acabar la
seva execució i alhora, d'identificar noves actuacions a realitzar en aquest mateix
context.
Cinquè. Aquest Conveni es podrà extingir per alguna de les causes següents:
a) Acord mutu de les parts manifestat per escrit.
b) Denúncia d'una de les parts feta amb un mínim de tres mesos d'antelació,
sense perjudici que l'actuació iniciada fins que finalitzi.
c) Per incompliment, per alguna de les parts, de les obligacions establertes en
aquest Conveni.
d) Les generals establertes a la legislació vigent.
Les discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació o aplicació del Conveni
seran resoltes per la Comissió mixta que es constituirà d'acord amb el pacte quart.
De conformitat amb el que estableix l’article 8.3 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques procediment
administratiu comú, les qüestions litigioses que es puguin derivar del present
Conveni, atesa la seva naturalesa administrativa, són del coneixement i de la
competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
Sisè. Difusió
El Departament de Justícia es compromet a fer difusió de la participació de la
Fundació "la Caixa" en la totalitat d'àrees de col•laboració recollides en el present
conveni. En tota la difusió pública que es faci del programa s'emprarà la imatge
corporativa de la Fundació "la Caixa", prèvia conformitat d'aquest última.
Tanmateix, el Departament de Justícia col•laborarà amb la Fundació "la Caixa" en
aquells actes de difusió a la resta de l'Estat Espanyol dels resultats de la posada en
marxa de del model de valoració estructurada de les necessitats de les víctimes de
violència de gènere.
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Setè. Vigència
Siestableix la vigència d'aquest Conveni des de la data en què se signa fins al 31
de desembre de 2010 i podrà ser prorrogat anualment per acord exprés de les
parts.
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest Conveni, per duplicat i a un
sol efecte en el lloc i data indicats a l'encapçalament.

La consellera de Justícia

El director general de la Fundació Caixa
d'Estalvis i Pensions de Barcelona

Monterrat Tura i Camafreita

Jaume Lanaspa Gatnau
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