
CONVENI D’ADHESIÓ AL PLA D’ACTUACIÓ SUBSCRIT ENTRE EL DEPARTAMENT DE 
JUSTÍCIA I EL CENTRE D’INICIATIVES PER A LA REINSERCIÓ (CIRE), PER A LA 
REINSERCIÓ SOCIOLABORAL DE LES PERSONES PRIVADES DE LLIBERTAT PER A 
L’ANY 2021

D’una part, el senyor Carles Constante i Beitia, en nom i representació del Consorci Sanitari 

Integral -en endavant CSI-, en la seva qualitat de director general, òrgan de contractació 

quina competència resulta del que disposa l’acord que el Consell Rector del Consorci 

Sanitari Integral va adoptar en sessió del dia 23 de maig de 2016 i elevat a públic en data 26 

de maig de 2016, davant la notària de Sant Joan Despí, la Sra. Sílvia Toquero Cariello, amb 

número de protocol 366.

I de l'altra part, el senyor Juan José Torres López, en nom i representació del Centre 

d'Iniciatives per a la Reinserció -en endavant CIRE-, del que és director, en virtut del 

nomenament atorgat en l'acord de Govern GOV/20/2016, de 23 de febrer, i d'acord amb les 

funcions que li atribueix a l'article 9 de la Llei 23/2009, de 23 de desembre, del Centre 

d'Iniciatives per a la Reinserció (DOGC núm. 5536, de 30.12.2009).

Ambdues parts actuen en virtut dels seus respectius càrrecs i es reconeixen la capacitat 

legal suficient per subscriure aquest conveni, i

ANTECEDENTS DE FET

1. En data 13 de gener de 2021, el Departament de Justícia i el CIRE van subscriure un pla

d’actuació per a tot l’any 2021 per aconseguir els objectius comuns de reinserció 

sociolaboral de les persones internes sotmeses a mesures judicials a través de les activitats 

que desenvolupa el CIRE (Formació professional per a l’ocupació – Ocupació – Inserció = 

FOI).

2. El CIRE concep el procés d’inserció sociolaboral d’una manera integral, conjugant 

formació, ocupació i inserció (FOI). Les persones internes adquireixen hàbits laborals i 

competències professionals, alhora que es capaciten en oficis altament requerits pel mercat 

de treball. Mitjançant una feina remunerada als tallers de producció, de serveis i serveis 

exteriors, les persones internes aconsegueixen l’experiència necessària per integrar-se al 

món laboral.

3. El treball està íntimament relacionat amb aspectes educatius, formatius, de tractament i, 

en conseqüència, ha de formar part del procés integral de reinserció laboral i social, adaptat 

a les limitacions i capacitats de les persones internes. El CIRE per a poder generar ocupació 

de persones internes sotmeses a mesures judicials, desenvolupa treball productiu i serveis 

en els tallers dels centres penitenciaris i també a l’exterior per a les persones que la seva 

situació penitenciària els hi permet.

4. El CSI, per a l’execució de les seves competències, té assignat l’objectiu de donar una 

resposta integral a les necessitats assistencials, per al compliment del qual pot col·laborar

amb el CIRE en l’assoliment del seu objecte principal que és la reinserció sociolaboral, 

facilitant la generació d’ocupació per a persones internes en centres penitenciaris.



5. La clàusula 7.4 del pla d’actuació subscrit entre el Departament de Justícia i el CIRE 

preveu que els departaments de la Generalitat i els ens del seu sector públic s’hi puguin 

adherir mitjançant la signatura d’un conveni, contribuint al seu finançament mitjançant una 

aportació econòmica amb càrrec al capítol IV del seu pressupost.

Per  tot això ambdues parts actuant en virtut de les competències, funcions i objectius que 

tenen establerts,

ACORDEN

1. Subscriure el present conveni per mitjà del qual, el CSI s’adhereix al pla d’actuació 

subscrit en data 13 de gener de 2021 pel Departament de Justícia i el CIRE per a 

aconseguir els objectius comuns de reinserció sociolaboral de les persones internes 

sotmeses a mesures judicials a través de les activitats que desenvolupa el CIRE (Formació 

professional per a l’ocupació – Ocupació – Inserció = FOI), i que es regirà per les següents 

CLÀUSULES

1. El CSI possibilitarà la creació de 15 llocs de treball per a persones internes en els tallers 

penitenciaris de confecció del Centre Penitenciari Quatre Camins, en el període establert 

entre el dia 1 de gener de 2021 i el dia 31 de desembre de 2021.

2. El CIRE planificarà, organitzarà i controlarà les tasques que l’ocupació d’aquestes 

persones internes generarà, destinant-hi 2 professionals, a més de la necessària participació 

del cap de producció i altre personal administratiu del centre i de les unitats transversals de 

suport dels serveis centrals.

3. El CSI participarà mitjançant transferència corrent del capítol IV del seu pressupost en el 

finançament dels costos de despesa corrent necessaris per a assolir aquesta fita amb un 

bon grau d’execució, i que es fixen en 775.651,83 euros, dels quals 77.060,87 euros són de 

despeses de personal laboral, 158.496,96 euros de despeses de personal de persones 

internes i 540.094,00 euros de despeses de béns corrents i de serveis.

La transferència s’efectuarà en funció del subministrament, és a dir, d’acord amb les 

entregues periòdiques validades i conformades, segons albarans.

4. El marc legal d’actuació serà l’establert en el pla d’actuació subscrit entre el Departament 

de Justícia i el CIRE.

En prova de conformitat es signa el present conveni d’adhesió.

Carles Constante i Beitia Juan José Torres  López 
Director general del CSI Director del CIRE




