CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA I L’ASSOCIACIÓ DE MICROPOBLES
DE CATALUNYA
Barcelona, 17 de desembre de 2009

REUNITS
D’una banda, el sr. Albert Batlle i Bastardas, Secretari de Serveis
Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, representant del Departament
de Justícia, de la Generalitat de Catalunya, en virtut de la resolució
JUS/2132/2008, de 27 de juny, de delegació de funcions de la consellera de
Justícia en diversos òrgans del Departament (DOGC 5168, de 8 de juliol).
I de l’altra, la sra. Ann Gyles, presidenta adjunta de l’Associació de
Micropobles de Catalunya, en ús de les seves atribucions.
Les dues parts es reconeixen mútuament capacitat legal necessària per
atorgar aquest document i
MANIFESTEN
I.

Que, entre les obligacions i competències que la legislació vigent
assigna al Departament de Justícia, a través de la Secretaria de
Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, es troba
l’execució de penes i mesures penals alternatives imposades pels
jutges i tribunals en aplicació de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de
novembre, del Codi Penal, i de les mesures imposades pels jutges de
menors en aplicació de la Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener,
reguladora de la responsabilitat penal dels menors i la Llei 27/2001 de
Justícia Juvenil, de 31 de desembre, del Parlament de Catalunya. Així
mateix, el Decret 329/2006, de 5 de setembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució
penal a Catalunya, estableix que el departament competent en
matèria d’execució penal pot celebrar els convenis necessaris amb
altres administracions públiques o amb entitats col·laboradores per a
l’execució de les penes i mesures previstes al Codi penal.

II.

Que en el desplegament d’aquestes competències, és necessària la
col·laboració d’institucions públiques que ofereixen serveis en els
àmbits social, educatiu, de salut, de cultura, de lleure, de capacitació,
d’ocupació o d’altres que siguin necessaris per garantir la finalitat de
reeducació i reinserció social vers la qual aquelles han d’estar
orientades.

III.

Que l’àmbit d’actuació de l’Associació de Micropobles de Catalunya
AMC és tot el territori català, i les seves finalitats són, entre d’altres, el
foment i defensa de la igualtat d’oportunitats dels micropobles i els
seus habitants, davant instàncies polítiques, jurisdiccionals,
administratives i privades; l’impuls a l’autonomia municipal. La
promoció de la recerca i el coneixement específics sobre els
micropobles i zones rurals; fomentar la col·laboració amb les entitats
municipalistes amb les que s’arribi a acordos, sempre que hi hagi
respecte explícit a l’especialització, en base als seus integrants, de
l’AMC.

IV.

El Departament de Justícia i l’AMC portaran a terme actuacions de
difusió conjunta del present conveni entre els responsables del món
local, per tal de ressaltar el valor social del programa de TBC . L’AMC
divulgaran en els seus mitjans de comunicació la seva col·laboració
en el programa del Departament. La comissió mixta encarregada del
seguiment i de la valoració dels acords establerts en aquest conveni,
que tal i com consta en el pacte vuitè del present conveni es reunirà
amb una periodicitat mínima semestral , aprovarà el pla anual de
difusió i les seves actuacions

V.

Que les parts tenen en compte les regles mínimes de les Nacions
Unides per a l’administració de la justícia de menors (Regles de
Beijing), de 29 de novembre de 1985, la Resolució del Consell
d’Europa (78) 62 de 1979, i la Recomanació (87) 20 de 1987, relativa,
entre d’altres, a la necessària participació de la comunitat, en l’àmbit
local, en el tractament de menors amb mesures judicials, la Resolució
(70) 1 de 1970, i la Recomanació (83) 7 de 1983 relatives a
l’assistència postpenitenciària de les persones condemnades o en
llibertat condicional i la participació de la comunitat en la política
penal, així com l’establert per l’article 25.2 de la Constitució
espanyola, segons el qual les penes privatives de llibertat i les
mesures de seguretat restaran orientades vers la reeducació i la
reinserció social i no podran consistir en treballs forçats.

VI.

Que l’AMC reconeix i assumeix aquestes directrius d’actuació i s’uneix
a la voluntat de coordinació amb el Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya en aquesta matèria.

En conseqüència, les dues parts acorden subscriure aquest conveni, que es
regeix pels següents
PACTES
Primer. L’objecte d’aquest conveni és la col·laboració entre les dues
institucions signants per tal de fomentar i concretar les actuacions dels

municipis membres de l’AMC que s’adhereixin al present conveni. El tipus
d’actuacions a dur a terme seran les relacionades amb els programes propis
de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
Segon. El Departament de Justícia col·laborarà tècnicament amb els òrgans
de l’AMC, oferint assessorament, informació i formació a tots aquells
membres que ho sol·licitin en temes que són competència de la Secretaria
de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil.
Tercer. El Departament de Justícia col·laborarà tècnicament amb els
membres de l’AMC que vulguin adherir-se a les directrius d’aquest conveni,
segons els termes següents:


La voluntat d’adhesió de les entitats locals associades a l’AMC s’ha
de formalitzar mitjançant un escrit que s’ha d’emplenar d’acord amb el
model que s’adjunta com annex núm. 1.



La col·laboració amb les entitats locals que s’adhereixin a aquest
conveni es concretarà d’acord amb la gestió de l’execució de les
mesures i resolucions judicials dictades per la jurisdicció penal o la
jurisdicció de menors, així com la col·laboració en programes
d’atenció a les víctimes de delictes de cada municipi i/o comarca, i
amb els processos de reinserció que se’n derivin.

Quart. El Departament de Justícia col·laborarà tècnicament amb els
esmentats serveis, per tal de facilitar a la població atesa el procés de
socialització i de reinserció a la societat.
Amb aquesta finalitat, la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i
Justícia Juvenil es compromet a destinar al municipi, o a continuar-hi
destinant, mentre sigui necessari, tècnics responsables per a les funcions
que els són pròpies, d’acord amb la població atesa al municipi. Aquests
professionals col·laboraran amb els esmentats serveis proporcionant la
informació i el suport tècnic necessaris per a una millor intervenció envers
les persones ateses.
Aquests tècnics estaran integrats en els equips que tot seguit es relacionen:


Equips de Medi Obert, que intervenen amb menors d’edat penal
sotmesos a mesures dictades per la jurisdicció de menors.



Equips de Mediació de la jurisdicció de menors i de Mediació Penal.



Equips de Delegats d’Execució de Mesures i/o professionals dels
Serveis Socials en l’àmbit penal, que intervenen amb adults sotmesos
a Mesures Penals Alternatives a la presó.



Professionals dels Serveis Socials en l’àmbit penal, que intervenen
amb adults, amb les seves famílies i en coordinació amb la comunitat.

Cinquè. La Generalitat de Catalunya té contractada una pòlissa
d’assegurances que cobreix, un cop hagi estat declarada responsable
judicialment o administrativament, la responsabilitat derivada dels perjudicis
ocasionats a terceres persones per les accions dels menors o adults
dependents de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia
Juvenil.
Sisè. Es constituirà una comissió mixta que durà a terme el seguiment i
l’avaluació dels acords establerts.
La comissió estarà constituïda per dos representants de cadascuna de les
parts signants i es reunirà, com a mínim, dos cops l’any. També ho pot fer
extraordinàriament, quan es consideri oportú, a petició de qualsevol de les
dues parts.
Setè. El Departament de Justícia i l’AMC portaran a terme entre els
responsables del món local actuacions de difusió per tal de ressaltar el valor
social del programa de Treballs en Benefici de la Comunitat (TBC) i
Prestacions en Benefici de la Comunitat (PBC). Així mateix, l’AMC inclouran
en els seus medis de comunicació interns i externs referències a la seva
col·laboració en el programa esmentat. En el sí de la comissió mixta
encarregada del seguiment i de la valoració dels acords establerts en aquest
conveni s’aprovarà el pla anual de difusió.
Vuitè. Aquest conveni de col·laboració té vigència des de la data de la seva
signatura fins al 31 de desembre de 2009 i es podrà prorrogar, abans de la
seva finalització, per períodes anuals, per acord de les parts.
A aquest efecte, l’adhesió de les entitats es considerarà prorrogada si no hi
ha renúncia expressa.
Novè. El present conveni es podrà extingir per alguna de les causes
següents:
a) Mutu acord de les parts manifestat per escrit.
b) Denúncia d’una de les parts feta amb un mínim de tres mesos
d’antelació.
c) Les generals establertes per la legislació vigent
I, en prova de conformitat les tres parts signen aquest document, per triplicat
i a un sol efecte, en la data assenyalada al començament.

Pel Departament de Justícia
Per l’Associació de Micropobles de
(Per delegació en virtut de la Catalunya
resolució JUS/2132/2008, de 27 de
juny. DOGC 5168, de 8 de juliol)

Albert Batlle i Bastardas

Ann Gyles

Annex 1
Escrit d’adhesió de l’Ajuntament de ________________________al
Conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya i l’Associació de Micropobles de Catalunya
El
senyor
(nom)__________________________,
(càrrec)_____________________de
l’Ajuntament
d_____________________que
actua
per_______________________________
Exposa
Que, en data_____d______de_______, es va subscriure un conveni entre el
Departament de Justícia, Secretaria de Serveis Penitenciaris i l’Associació
de Micropobles de Catalunya en què es fixen les línies de col·laboració entre
el Departament de Justícia i les entitats locals en l’execució de programes
que són competència de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació
i Justícia Juvenil.
Que, al pacte tercer del conveni, s’estableix que les entitats locals
interessades a col·laborar amb el Departament de Justícia adreçaran un
escrit d’adhesió.
Per la qual cosa
Manifesta
La voluntat de l’Ajuntament d_____________________d’adherir-se al
conveni abans esmentat, per tal de col·laborar en l’execució de programes
en l’àmbit de competències de la Secretaria de Serveis Penitenciaris,
Rehabilitació i Justícia Juvenil.
Lloc i data

