Addenda al Conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia i
l’Associació Egueiro per donar compliment a penes i mesures de
seguretat de tractament de drogodependències dictades pels òrgans
judicials de la jurisdicció penal

REUNITS
D’una part, el senyor Enric Colet, secretari general del Departament de Justícia de
l’Administració de la Generalitat, que actua en representació del mateix per delegació
del Conseller de Justícia de la Generalitat, en virtut de la Resolució JUS/1564/2015, de
8 de juliol, de delegació de competències del conseller de Justícia en diferents òrgans
del Departament (DOGC núm. 6911, de 8 de juliol).
I d’una altra, el senyor Jaume Vilanova, que actua en representació de l’Associació
Egueiro, en la seva condició de president de la mateixa, la qual va ser 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 XXXXXXXX.
Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat legal per a l’atorgament del
present acord i

EXPOSEN
Primer. Que en data 22 de maig de 2015, es va signar un Conveni pel qual el
Departament de Justícia atorgava a l’Associació Egueiro una subvenció en matèria de
tractaments de drogodependències establerts per decisió d’òrgans judicials de la
jurisdicció penal.
Segon. Que en el pacte primer d’aquest Conveni es contempla que l’objecte del
Conveni es la col·laboració entre la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i
de Justícia Juvenil i l’Associació Egueiro per donar compliment a les mesures judicials
de tractament de deshabituació en règim d’internament, dictades pels òrgans judicials
de la jurisdicció penal.
Tercer. Que d’acord amb la proposta de la Direcció General d’Execució Penal a la
Comunitat i Justícia Juvenil, cal especificar en el pacte primer del Conveni l’àmbit
temporal de les activitats objecte de subvenció, que no queda reflectit al redactat inicial
del conveni signat, i que abasta el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de
desembre de 2015.

Per tant ambdues parts acorden el següent:
PACTE ÚNIC
Modificar el pacte primer del Conveni subscrit el 22 de maig de 2015 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, el qual queda redactat de la manera següent:
“Primer. El present conveni té per objecte instrumentar la concessió d’una subvenció a
l’Associació Egueiro per la realització d’actuacions dutes a terme des de l’1 de gener i
fins a 31 de desembre de 2015, 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 els 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.”
I, perquè així consti, s’estén el present document en exemplar duplicat a un sol efecte
i, en prova de conformitat signen les parts indicades.
Barcelona, 24 de novembre de 2015

Enric Colet

Jaume Vilanova

