Conveni de col·laboració en l’àrea dels serveis de justícia restaurativa i
d’atenció a les víctimes entre l’Administració General de la Comunitat
Autònoma d’Euskadi, mitjançant el Departament d’Administració Pública i
Justícia, i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament de Justícia

Barcelona, 29 de setembre de 2016

REUNITS

D’una part, el senyor Josu Erkoreka Gervasio, conseller d’Administració Pública i
Justícia, que actua de conformitat amb allò que disposa el Decret 22/2012, de 15 de
desembre, del lehendakari, de nomenament del conseller d’Administració Pública i
Justícia, i el Decret 188/2013, de 9 d’abril, pel qual s’estableix l’estructura orgànica i
funcional del Departament d’Administració Pública i Justícia, el qual actua per un acord
previ del Consell de Govern.
D’una altra, el senyor Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia de la Generalitat de
Catalunya, nomenat pel Decret 3/2016, de 13 de gener, que actua en representació de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en virtut de l’autorització conferida per
Acord del Govern de la Generalitat de data 13 de setembre de 2016.
Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a l’atorgament
del present conveni i

MANIFESTEN

1. Que, des de la seva configuració com a comunitats autònomes, tant Catalunya com
Euskadi, en l’àmbit de les seves competències, han apostat per una política criminal
orientada a la reinserció dels victimaris (d’acord amb l’article 25.2 de la CE) i a la
reparació i apoderament de les víctimes i, en els darrers temps, per l’aplicació del
paradigma de la justícia restaurativa impulsat des de les institucions europees.
2. Que correspon al Departament d’Administració Pública i Justícia del Govern Basc,
mitjançant la Direcció de Justícia, «Fomentar i desenvolupar la resolució alternativa de
conflictes en el marc de l’Administració de justícia mitjançant l’impuls de la mediació en
assumptes penals, civils i familiars», tal com disposa el Decret 188/2013, de 9 d’abril,
pel qual s’estableix l’estructura orgànica i funcional del Departament d’Administració
Pública i Justícia.

Així, la creació d’un sistema de mediació intrajudicial per a adults a la Comunitat
Autònoma d’Euskadi no només és una proposta coherent amb l’orientació
politicocriminal restaurativa i reinseridora preconitzada pel Departament
d’Administració Pública i Justícia del Govern Basc, sinó també una necessitat del
mateix sistema penal, així com un imperatiu a mitjà termini en l’àmbit de la Unió
Europea.
En aquest sentit, el Govern Basc, que ja disposava del Servei d’Assistència a la
Víctima des de l’any 1991, va instaurar els serveis de mediació intrajudical a la
Comunitat Autònoma d’Euskadi a finals de 2007. Des de l’any 2011 es va estendre
aquest servei a tots els partits judicials d’Euskadi, i l’any 2013 es va estendre a
determinats casos de família en la jurisdicció civil. Concretament, als casos de
separacions i divorcis contenciosos amb fills i filles menors a càrrec, de manera que
actualment el servei es configura com el Servei de Mediació Intrajudicial d’Euskadi. De
la mateixa manera, en la jurisdicció penal de menors, són els equips psicosocials dels
jutjats, dependents del Govern Basc, els qui han desenvolupat la mediació en els
termes que recull la legislació penal de menors.
3. Que entre les obligacions i responsabilitats que la legislació vigent assigna al
Departament de Justícia del Govern de Catalunya, mitjançant la Direcció General
d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil, destaca la coordinació de
programes de mediació penal i reparació en l’àmbit de la jurisdicció ordinària i la gestió
de programes de mediació en l’àmbit de la justícia de menors, d’acord amb el que
preveu la Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal
dels menors, i la Llei 27/2001, de 31 de desembre, de justícia juvenil, del Parlament de
Catalunya. Alhora, aquesta unitat administrativa també desenvolupa les funcions de
coordinació i direcció dels programes d’atenció a les víctimes de delictes. D’acord amb
la terminologia científica reconeguda en la comunitat acadèmica internacional, totes
aquestes accions s’inclouen dintre del concepte de justícia restaurativa.
4. Que, en aquest sentit, el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, un organisme
autònom administratiu adjunt a aquest departament, creat per la Llei 18/1990, de 15 de
novembre, desenvolupa activitats d’investigació i formació en el camp del dret i de la
justícia, ofereix el suport tècnic que requereix el Departament en l’exercici del seu
propi àmbit de competències i manté relacions d’intercanvi de coneixements i de
professionals amb altres centres d’ensenyament i investigació, a nivell nacional i
internacional.
5. Que la Llei 4/2015, de 27 d’abril, de l’Estatut de la víctima del delicte, que transposa,
entre altres, la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 29/2012, de 25 d’octubre
−la qual estableix estàndards mínims en relació amb els drets, el suport i la protecció a
les víctimes de delictes, i substitueix la Decisió marc 2001/220/JAI del Consell−,
determina, entre altres coses, els drets que tenen les víctimes respecte dels serveis de
justícia restaurativa. Aquesta és la primera referència explícita a aquest camp en el
sistema legal de l’Estat espanyol, exceptuant el que preveu la jurisdicció de menors.
En l’Estatut es recull, alhora, el desenvolupament i les funcions de les oficines
d’atenció a les víctimes.
6. Que, en aquest sentit, l’Administració General de la Comunitat Autònoma de
Euskadi i la de la Generalitat de Catalunya són pioneres, en el conjunt de l’Estat, en la
disponibilitat d’aquests serveis, tant d’atenció a les víctimes com de justícia
restaurativa, creats i desenvolupats des de fa anys en el marc del seu context
competencial, tant en la jurisdicció ordinària com en la de menors.

7. Que en tot aquest temps, ambdues administracions han acumulat un bon nivell de
coneixement, experiència i bones pràctiques sobre aquests temes, i consideren
necessari poder compartir, difondre, avaluar, actualitzar i millorar els serveis, tenint en
compte, alhora, que les innovacions esmentades en el punt quart justifiquen
l’oportunitat de fer oficial aquesta relació, que ja mantenien en l’àmbit del treball tècnic
els equips de Catalunya i Euskadi, tant en la seva respectiva comunitat autònoma com
en els diferents espais de treball europeus en què han anat coincidint.
8. La formalització d’aquest Conveni de col·laboració ha estat aprovada per acord del
Govern de la Generalitat de Catalunya de data 13 de setembre de 2016.
Per totes aquestes raons, els signataris subscriuen aquest conveni, que es regeix per
les següents

CLÀUSULES

1. Objecte
El present conveni té per objecte establir els termes de la col·laboració entre
l’Administració General de la Comunitat Autònoma d’Euskadi, mitjançant el
Departament d’Administració Pública i Justícia, i l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament de Justícia.
Aquesta col·laboració consistirà en l’intercanvi de coneixements, la formació,
l’avaluació i la difusió dels respectius serveis de justícia restaurativa i d’atenció a les
víctimes en els àmbits de la jurisdicció penal, l’ordinària i la de menors.
El conveni neix amb la vocació de millorar els nivells de qualitat de les prestacions
que, en aquest àmbit, ambdues administracions ofereixen al conjunt de la ciutadania
dels seus respectius territoris.

2. Contingut
La col·laboració es desenvoluparà d’acord amb quatre eixos:
1. L’intercanvi de coneixement i d’experiències professionals entre els
operadors rellevants, designats per cada una de les parts.
2. L’organització conjunta de seminaris, tallers, conferències i congressos
sobre temes rellevants per a l’assoliment de l’objecte del conveni.
3. L’elaboració de materials i guies que recullin les que es consideren les
millors pràctiques professionals en l’àmbit objecte del conveni.
4. La difusió interna i externa dels productes conjunts elaborats en el context
d’aquest conveni.

3. Pla de treball
Per a cada any natural s’ha d’elaborar un pla de treball en què s’especificaran les
activitats concretes que es desenvoluparan, segons cadascun dels eixos descrits en la
clàusula anterior, la seva temporalitat i els mecanismes per a l’avaluació del seu
impacte.
En el pla s’ha d’establir, també, la part del pressupost que cada administració dedicarà
l’any següent a promoure les activitats que es decideixi desenvolupar, sempre que la
dotació pressupostària definitiva ho permeti.

4. Comissió de seguiment
Per al seguiment del desenvolupament i l’execució del present conveni es crea una
comissió de seguiment, composta per quatre membres i integrada per dos
representants de cadascuna de las institucions signants.
En concret, per part del Departament de Justícia, els representants són la senyora
Pilar Heras i Trias, directora general d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia
Juvenil, i la senyora Marta Ferrer i Puig, cap de l’Àrea d'Investigació i Formació Social i
Criminològica del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada; per part del
Departament d’Administració Pública i Justícia de la Comunitat Autònoma d’Euskadi,
els representants seran el senyor Manuel Valín López, director de Justícia, i el senyor
Roberto Moreno Álvarez, responsable del Servei de Justícia d’Adults.
La Comissió s’ha de reunir tantes vegades com sigui necessari per a la bona marxa de
l’execució del conveni, a petició de qualsevol de les parts.

5. Despeses d’execució
Aquest conveni no genera cap cost per als seus signants, sens perjudici del que
determinin els plans de treball anuals, ja que el seu objecte consisteix en l’establiment
de fórmules de cooperació i coordinació entre les administracions que el subscriuen, i
les obligacions que se’n deriven són part de les competències pròpies.

6. Durada del conveni
El present conveni, una vegada signat, tindrà una durada d’un any natural, i es
prorrogarà de manera tàcita per anys naturals, llevat de denúncia expressa per
qualsevol de les parts, la qual ha de ser notificada a l’altra part amb una antelació
mínima de tres mesos a la data de venciment.
7. Revisió del conveni
Qualsevol part pot proposar la revisió d’aquest conveni en qualsevol moment per
introduir-hi les modificacions que s’estimin pertinents. En el cas de revisió d’alguna de
les clàusules, els canvis corresponents s’han d’incloure en el conveni i han de ser
subscrits per ambdues parts.

8. Resolució del conveni
El present conveni es resoldrà en virtut de les causes següents:
•
•
•

Per mutu acord de les parts.
Per incompliment greu i reiterat dels respectius compromisos contrets en la
signatura d’aquest conveni. En particular, la inexistència de crèdit adequat i
suficient per a l’exercici econòmic de què es tracti.
Qualsevol altra causa de resolució de les contemplades en la legislació vigent.

9. Règim jurídic
El present conveni té la naturalesa dels previstos en l’article 4.1.c del Text refós de la
Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, i està, per tant, exclòs d’aquesta llei.

10. Resolució de conflictes
Els conflictes que sorgeixin entre les parts durant el desenvolupament i execució del
present conveni i que no puguin ser resolts per la Comissió de seguiment prevista en
la clàusula quarta s’han de sotmetre a la jurisdicció dels tribunals contenciosos
administratius, d’acord amb el que preveu la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa.

I, com a prova de conformitat, les parts signen el present conveni de col·laboració per
quadruplicat en la data i el lloc indicats al principi d’aquest document.

Josu Erkoreka Gervasio

Carles Mundó i Blanch

Conseller d’Administració
Pública i Justícia
del Govern Basc

Conseller de Justícia
del Govern de la Generalitat
de Catalunya

