
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

RESOLUCIÓ JUS/1764/2018, de 17 de juliol, per la qual es convoquen subvencions a entitats sense ànim de
lucre per a la realització de projectes orientats a la reinserció i rehabilitació de persones internades en
centres penitenciaris i alliberades condicionals durant l'any 2018 (ref. BDNS 409141).

Les institucions penitenciàries tenen com a finalitat primordial la reeducació i la reinserció social dels
sentenciats a penes i mesures penals privatives de llibertat, així com la retenció i custòdia de detinguts, presos
i penats, i tenen al seu càrrec una tasca assistencial i d'ajuda per a interns i alliberats, d'acord amb l'article 1
de la Llei orgànica 1/1979, de 26 de setembre, general penitenciària, i l'article 2 del Reial decret 190/1996, de
9 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament penitenciari.

El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya té, entre les seves funcions, el desenvolupament de
polítiques de reinserció social envers les persones internes en els centres penitenciaris i alliberades
condicionals, que duu a terme la Direcció General de Serveis Penitenciaris, mitjançant la realització de
programes específics d'intervenció, d'acord amb l'article 61 del Decret 278/2016, de 2 d'agost, de
reestructuració del Departament de Justícia.

D'acord amb l'apartat 1 de l'article 9 del Decret 329/2006, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya, el Departament de Justícia reconeix
que les fundacions i les associacions legalment constituïdes desenvolupen una tasca fonamental en el benestar
de la nostra societat en participar, conjuntament amb les administracions públiques i d'altres organitzacions
privades, en la satisfacció de les necessitats dels sectors més desafavorits.

Per això, es reconeix el suport de la institució penitenciària per al foment de la tasca de protecció i promoció
d'actuacions sense ànim de lucre envers la població reclusa, amb una finalitat d'interès general.

Segons l'apartat segon d'aquest mateix article, el Departament de Justícia pot comptar amb la col·laboració
desinteressada i solidària de ciutadans i ciutadanes, organitzats en associacions de voluntariat, en la millora de
la qualitat de vida en els centres penitenciaris i en l'execució de les polítiques penitenciàries tendents a reduir
al màxim els efectes nocius de l'internament, i afavorir i consolidar els vincles entre els serveis d'execució penal
i la societat a la qual serveixen.

D'acord amb la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, l'Administració de la Generalitat pot atorgar
subvencions i altres ajuts a les entitats d'iniciativa social per coadjuvar en el compliment de les seves activitats
de serveis socials.

Les subvencions que atorguin les administracions públiques s'han d'ajustar als preceptes que contenen la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol.

Per tot això, valorada la conveniència de promoure i donar suport a les actuacions de les entitats sense ànim
de lucre que despleguen la seva activitat en els àmbits de la reinserció social i la rehabilitació de les persones
internes en els centres penitenciaris i les alliberades condicionals, i d'acord amb l'article 92 del text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, a proposta
de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

 

Resolc:

 

−1 Convocar, en règim de concurrència competitiva, la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre
per a la realització de projectes orientats a la reinserció i rehabilitació de persones internades en centres
penitenciaris i alliberades condicionals, durant l'any 2018.
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−2 Aquesta convocatòria està referida a projectes a executar durant l'any natural de 2018, i es regeix per les
bases reguladores aprovades per l'Ordre JUS/116/2018, de 10 de juliol (DOGC núm. 7665, de 17.7.2018), per
la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre per a la
realització de projectes orientats a la reinserció i rehabilitació de persones internades en centres penitenciaris i
alliberades condicionals.

 

−3 La dotació màxima de les subvencions previstes per aquesta Resolució és d'1.130.000 euros, a distribuir en
les anualitats 2018 (678.000 euros) i 2019 (452.000 euros), amb càrrec a la partida D/482000100/2130/0000
del centre gestor JU 03 (Direcció General de Serveis Penitenciaris) del pressupost del Departament de Justícia
de la Generalitat de Catalunya.

 

−4 El termini de presentació del formulari de sol·licitud i de la documentació necessària és de 30 dies naturals
a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

 

−5 L'òrgan instructor del procediment és la Direcció General de Serveis Penitenciaris.

L'òrgan resolutori és la secretària general del Departament de Justícia, per delegació de la consellera de
Justícia, conferida per la Resolució JUS/1040/2017, de 12 de maig, de delegació de competències del conseller
de Justícia en diferents òrgans del Departament (DOGC núm. 7371, de 17.5.2017).

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds que estableix l'apartat anterior, es constituirà una Comissió
de Valoració integrada pel/per la sub-director/a general de Recursos Humans i Econòmics, el/la sub-director/a
general de Programes de Rehabilitació i Sanitat, el/la cap del Servei de Coordinació i Control Econòmic, el/la
cap del Servei de Rehabilitació i el/la cap del Servei de Medi Obert i Serveis Socials, i altre personal tècnic que
es consideri oportú, la qual serà coordinada per la Sub-direcció General de Recursos Humans i Econòmics. Les
funcions i actuacions d'aquesta Comissió de Valoració estan definides a les bases reguladores corresponents.

 

−6 El termini per a la conclusió del procediment és de sis mesos comptadors des de l'endemà de la publicació
d'aquesta convocatòria al DOGC. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat i notificat resolució
expressa, s'entendran desestimades les sol·licituds per silenci administratiu.

 

−7 La notificació de la resolució que posi fi al procediment es durà a terme de la manera i pels mitjans que
estableixen les bases reguladores. Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Justícia, en el termini d'un
mes a comptar de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú, o bé, directament, recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a
comptar, igualment, de l'endemà de la seva notificació, de conformitat amb els articles 10, 25 i 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o qualsevol altre recurs que es
consideri procedent.

 

 

Disposició final

Contra aquesta Resolució de convocatòria, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden
interposar recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Justícia, en el termini d'un mes a comptar des
de l'endemà de la seva publicació al DOGC, en els termes que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, o bé, directament, recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos
mesos a comptar, igualment, de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb els articles 10,
25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o qualsevol
altre recurs que es consideri procedent.

 

Barcelona, 17 de juliol de 2018
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Ester Capella i Farré

Consellera de Justícia

 

(18.204.067)
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