Pròrroga del Conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia de
la Generalitat de Catalunya i la Fundació Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona

REUNITS

D'una part, l'Hble. Sr. Germà Gordó i Aubarell, conseller 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 liquidació (Fundació “la Caixa”), amb
reconeixement mutu de la capacitat legal necessària per atorgar aquest document.

MANIFESTEN

Primer. La Fundació “la Caixa” i el Departament de Justícia van signar un conveni el 9
de desembre de 2009 per tal d’identificar un seguit d’actuacions conjuntes en l’àmbit de
l’execució de mesures penals alternatives i de l’atenció a les víctimes de violència
masclista, amb vigència fins al 31 de desembre de 2010.
Segon. Aquest Conveni estableix en el seu pacte setè que podrà ser prorrogat
anualment per acord exprés de les parts. Així, per voluntat manifesta d’ambdues parts i
amb el vistiplau d’ambdues assessories jurídiques, s’ha anat prorrogant anualment des
del 2011 fins a aquesta darrera vegada, que es va signar el 14 de març de 2013 amb
vigència fins al 31 de desembre de 2013.
Tercer. D’acord amb el contingut de la pròrroga de 2013, des de les oficines d’atenció a
la víctima del delicte del Departament de Justícia s’han continuat fent, i s’han
incrementat, les derivacions de dones que han viscut o viuen violència de gènere als
programes oferts per la Fundació “la Caixa” a tot el territori català; s’ha elaborat
conjuntament amb aquesta Fundació un protocol de derivació i devolució de la
informació entre les oficines i les entitats gestores dels programes i se n’ha fet difusió a
través d’una jornada celebrada a la seu del Palau Macaya. Alhora, s’ha obert el
Programa de violència tolerància zero a més entitats locals i s’ha ampliat a més territori
així com a determinats col·lectius de dones amb més risc d’exclusió social.

Atesos tots aquests antecedents,
La Fundació Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona i el Departament de Justícia
acorden els següents:

PACTES

Primer. Fer valer la clàusula fixada al pacte setè del Conveni actualment vigent i
prorrogar la col·laboració des de l’1 de gener de 2014 fins al 31 de desembre de 2014.
Segon. Aquesta pròrroga ha de permetre dur a terme les actuacions següents:
9

Continuar i incrementar les derivacions, per part de les oficines d’atenció a la
víctima del delicte, als programes oferts per la Fundació “la Caixa” en tots els
territoris així com donar continuïtat a la derivació, a través de les oficines,
d’altres serveis locals d’atenció a les dones.

9

Potenciar les derivacions al Programa d’atenció psicosocial per a dones amb
discapacitat, que la Fundació “la Caixa” posa inicialment a disposició de
l’Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte de Barcelona.

9

Avaluar el Protocol establert per a la derivació de les dones als programes de
la Fundació “la Caixa” i el retorn de la informació a les oficines d’atenció a la
víctima del delicte.

9

Donar continuïtat a la difusió de les activitats desenvolupades en el marc del
Conveni de col·laboració signat i de la memòria de resultats i avaluació
d’aquest amb la presentació d’una guia i/o memoràndum.

9

Donar continuïtat a la línia d’actuació en l’àmbit del suport a les entitats on
s’executa la mesura de treballs en benefici a la comunitat.

9

Qualsevol altra actuació que esdevingui necessària en el decurs de la nova
pròrroga.

Tercer. Les dues parts, vista la consolidació de la relació mútua pel que fa a les finalitats
objecte d’aquest Conveni, i per tal de facilitar-ne la continuïtat en el temps, acorden que
el contingut d’aquest acord es renovarà anualment, de manera automàtica, llevat que
alguna de les parts manifesti el contrari per escrit, de manera motivada, com a mínim
abans del 30 de novembre de l’any corresponent. La Comissió de seguiment prevista en
el pacte quart del Conveni s’encarregarà de definir, abans del 15 de desembre de cada
any, les actuacions concretes que es portaran a terme durant l’any següent, d’acord
amb les finalitats del conveni.
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En cap cas, aquestes actuacions comportaran contraprestació econòmica. Si això fos
així, caldrà tramitar un nou acord.

Barcelona, 14 d’abril de 2014

Germà Gordó Aubarell

Jaume Lanaspa Gatnau
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