
 
 

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 Josep Joan Moreso Mateos, president de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya, en endavant AQU Catalunya, nomenat per l’Acord 
GOV/97/2018, de 9 d'octubre, (DOGC núm. 7724, d’11 d’octubre de 2018), que actua en 
exercici de les funcions que té atribuïdes a l’article 11 del Decret 315/2016, de 8 de 
novembre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya. 

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. L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, AQU Catalunya, és el 
principal instrument per a la promoció i l'avaluació de la qualitat al sistema universitari 
català i està regulada per la Llei 15/2015, de 21 de juliol. AQU Catalunya té com a 
objectiu l'avaluació, l'acreditació i la certificació de la qualitat en l'àmbit de les universitats 
i dels centres d'ensenyament superior de Catalunya (ensenyaments, professorat, centres 
i serveis). Els valors fonamentals amb els quals actua són els trets intrínsecs que orienten 
la presa de decisions: dignitat, independència, imparcialitat, integritat, innovació i millora 
contínua, servei públic, diversitat, equitat i confiança. L’activitat de l’Agència es 
desenvolupa, entre altres, mitjançant la defensa dels valors democràtics i de progrés en 
l’ensenyament universitari, i la implicació de tots els agents socials al servei de la 
comunitat. És per aquest motiu que 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 AQU Catalunya 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. AQU Catalunya possibilitarà la creació de 6 llocs de treball per a persones internes 
amb possibilitat de sortir a treballar a l’exterior dels centres penitenciaris per a realitzar 
l’adequació de l’edifici situat al carrer Enric Granados, 33, de Barcelona, en el període 
establert entre el dia la signatura del present conveni i el 31 de desembre de 2021. 

2. El CIRE planificarà, organitzarà i controlarà les tasques que l’ocupació d’aquestes 
persones internes generarà, destinant-hi 1 professional, a més de la necessària 
participació del responsable de Serveis Exteriors i Manteniment i altre personal 
administratiu del centre i de les unitats transversals de suport dels serveis centrals. 

http://www.aqu.cat/site_related/enllacos/sistema_universtari.html
http://www.aqu.cat/site_related/enllacos/sistema_universtari.html


 
 

3. AQU Catalunya 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 115.043,53 euros, dels quals 
8.588,40 euros són de despeses de personal laboral i 106.455,13 euros de despeses de 
personal de persones internes i serveis i despeses de béns corrents. 

La transferència s’efectuarà en un sol pagament, a la signatura del conveni d’adhesió. 

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.  

Josep Joan Moreso Mateos   Juan José Torres  López  
President d’AQU Catalunya   Director del CIRE 
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