CONVENI PEL QUAL EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA ATORGA A L’ASSOCIACIÓ
EGUEIRO
UNA
SUBVENCIÓ
EN
MATÈRIA
DE
TRACTAMENTS
DE
DROGODEPENDÈNCIES ESTABLERTS PER DECISIÓ D’ÒRGANS JUDICIALS DE LA
JURISDICCIÓ PENAL.

Barcelona, 22 de maig de 2015
REUNITS
D’una part, el senyor Enric Colet, secretari general, per delegació del conseller de
Justícia de la Generalitat, conferida mitjançant la Resolució JUS/498/2013, de 8 de
març, de delegació de competències del conseller del Departament de Justícia en
diferents òrgans del Departament (DOCG núm. 6334 de 13.03.2013).
I de l’altra, el senyor Jaume Vilanova, que actua en la seva condició de president de
l’Associació Egueiro, constituïda el 19 de novembre de 1985 per acta fundacional
inscrita a la Direcció General d’Associacions, dependent del Ministeri de Justícia, amb
núm. 72.221 en el Registre de Entitats Religioses, domicili social a la carretera de Valls
a Picamoixons, Km. 2, Masia I, de Valls (Tarragona) i NIF G26039404.
Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat legal per a l’atorgament del
present acord,
MANIFESTEN
1. Que, entre les obligacions i competències que la legislació vigent assigna al
Departament de Justícia, a través de la Direcció General d’Execució Penal a la
Comunitat i de 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. 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.
2. Que, d’acord amb el Decret 194/2013, de 9 de juliol, de reestructuració del
Departament de Justícia, concretament els articles 81 i següents, té la
competència per a l’execució de les penes i mesures esmentades i, per tant, és la
responsable de proporcionar les activitats corresponents que els donin contingut.
3. Que per al desplegament d’aquestes competències és necessària la col·laboració
d’institucions públiques o entitats privades sense ànim de lucre especialitzades en
el tractament de drogodependències.
4. Que l’associació Egueiro és una entitat sense ànim de lucre que té com a finalitat
la rehabilitació, la formació i la reinserció social de drogodependents, i per tant, la
promoció, la gestió i la realització de programes de tractament socioterapèutic
adreçats a persones amb problemàtiques de drogodependència, i està dotada dels
recursos necessaris per prestar la col·laboració pactada en aquest conveni.

Que, en conseqüència, les parts subscriuen el present conveni amb subjecció als
següents
PACTES
Primer. El present conveni té per objecte instrumentar la concessió d’una subvenció a
l’Associació Egueiro per la realització d’actuacions orientades a facilitar el compliment
de mesures judicials de tractaments de deshabituació en règim d’internament, dictades
pels òrgans judicials de la jurisdicció penal. I establir les termes de desenvolupament
d’aquestes actuacions en coordinació amb el Departament de Justícia a través de la
Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil.
Segon. L’associació Egueiro es compromet a:
1. Prestar a les persones que siguin derivades per la Direcció General d’Execució
Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil, mitjançant l’Àrea de Mesures Penals
Alternatives de la Subdirecció General de Reparació i Execució Penal a la Comunitat,
el tractament de drogodependències que requereixin, en règim d’internament en
comunitat terapèutica residencial.
2. Elaborar un pla de treball individualitzat per a cada persona derivada i elaborar
informes de seguiment trimestrals, o amb la periodicitat que ordeni l’òrgan
jurisdiccional corresponent i un informe final sobre l’evolució global del procés
terapèutic, tots els quals s’han de trametre a la Subdirecció General de Medi Obert i
Mesures Penals Alternatives. Així mateix, l’entitat haurà d’informar dels incidents greus
relatius als usuaris que li hagin estat derivats.
3. L’Associació Egueiro ha de dur a terme les seves actuacions segons les directrius
tècniques que assenyali la Subdirecció General de Reparació i Execució Penal a la
Comunitat en el desplegament de les seves competències. En tot moment, la
Subdirecció General de Medi Obert i Mesures Penals Alternatives pot supervisar si
l’Associació Egueiro fa una execució correcta de les actuacions en el marc de les
actuacions previstes.
4. L’associació Egueiro es compromet a elaborar una memòria anual sobre el
funcionament i desenvolupament de la seva actuació i presentar-la a la Subdirecció
General de Reparació i Execució Penal a la Comunitat. Així mateix, ha de posar a
disposició de la Subdirecció General de Reparació i Execució Penal a la Comunitat
tota la documentació tècnica o econòmica relacionada amb la seva activitat quan se li
sol·liciti i trametre-li mensualment una llista de les persones ateses.
Tercer. El Departament de Justícia destinarà la quantitat màxima de 170.000,00€
durant la vigència del conveni, per subvencionar les actuacions previstes. Aquest
import màxim s’exhaurirà o no, depenent de les actuacions efectivament realitzades
per l’entitat.
El Departament de Justícia lliurarà un import màxim per plaça ocupada i mes, a raó de
970,00€. L’import esmentat es carregarà al capítol IV en la partida corresponent del
pressupost vigent de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2015. Els pagaments es
tramitaran per mes vençut.
L’Associació Egueiro, en tant que beneficiària de la subvenció esmentada, resta
obligada a prestar tota la informació que li sigui requerida per la Intervenció General de
la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents, d’acord amb
l’article 92.2 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
2

Altrament, és d’aplicació a la subvenció esmentada la Instrucció per a la unificació de
criteris en la gestió de les subvenions tramitades per l’Administració de la Generalitat i
els ens que conformen el seu sector públic, aprovada per l’Acord de Govern de 22 de
juliol de 2014.
Quart. El present conveni tindrà efectes des de la data de la seva signatura fins al 31
de desembre de 2015, ambdós inclosos.
Cinquè. La subvenció objecte del present conveni es pot revocar anticipadament per
alguna de les causes que es preveuen en l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, així com les que preveuen els articles 99 i 100 del Decret Legislatiu 3/2002,
de 24 de desembre, modificat per la Llei 26/2209, de 23 de desembre, en tot allò que
no contradigui els preceptes de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
Sisè. Amb la signatura d’aquest conveni es crearà una Comissió de Seguiment, que
tindrà per objectiu vetllar pel bon desenvolupament del programa, i que estarà formada
pels professionals designats per ambdues parts, a fi de poder-ne dur a terme la
supervisió.
La Comissió de Seguiment estarà integrada:
1.- Per part de l’Associació Egueiro:
•
•

Jaume Vilanova, director general de l’Associació Egueiro.
Albert Navarro, responsable de l’Àrea de Mesures Penals Alternatives de
l’Associació Egueiro.

2.- Per part del Departament de Justícia:
•
•

Pius Fransoy, cap de l’Àrea de Mesures Penals Alternatives
Juanjo Subero, responsable de Mesures Penals Alternatives

Aquesta comissió es reunirà totes les vegades que calgui per resoldre incidències o
dificultats del programa, i en qualsevol cas amb periodicitat anual, i serà l’encarregada
del seguiment i l’avaluació del compliment del conveni.
Setè. 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.
El present conveni està subjecte al règim jurídic que resulta de la normativa sobre
subvencions, en allò que fa a la subvenció la concessió de la qual s’instrumenta a
través del conveni.
Les diferències que puguin sorgir en la interpretació i aplicació d’aquest acord se
sotmetran a la resolució de la comissió de seguiment prevista en el pacte setè i que
estarà integrada per les persones que designi cada una de les parts d’aquest conveni.
De conformitat amb el que preveu l’article 110.2 l) de la Llei 26/2010, de 5 d’agost, les
qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni atesa la seva naturalesa
administrativa, seran del coneixement i competència de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
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Vuitè. L’Associació Egueiro s’abstindrà de fer cap mena de tractament de les dades
personals de què disposi com a conseqüència de l’aplicació d’aquest acord, més enllà
del que sigui necessari per a la consecució de les finalitats d’aquest 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.
L’incompliment directe o indirecte d’aquesta clàusula per part de l’Associació Egueiro
portarà aparellada la responsabilitat directa de l’entitat esmentada, pels danys i
perjudicis que la seva acció pugui comportat al Departament de Justícia.
Novè. D’acord amb la Circular 2/2011, de 10 de novembre, sobre el Codi Ètic dels
professionals de l’execució penal a Catalunya, les persones de l’Associació Egueiro
que col·laborin en el seguiment i execució de les activitats que es realitzin en el marc
d’aquest acord de col·laboració, assumeixen i acompleixen les previsions del Codi Ètic
esmentat.
En prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat i a un sol
efecte, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.

Barcelona, 22 de maig de 2015

Pel Departament de Justícia

Per l’Associació Egueiro

(Per delegació, segons la
Resolució JUS/498/2013, de 8.3.2013)

Jaume Vilanova
Director General

Enric Colet
Secretari general
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