Conveni de Col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament de Justícia i el Departament de la Vicepresidència, i el
Consell Islàmic Cultural de Catalunya, per tal de garantir el dret de l’assistència
religiosa dels interns als centres penitenciaris de Catalunya

Barcelona, 9 de juliol de 2008

REUNITS

D’una banda la senyora Mª Jesús Martínez Enciso, directora general de Recursos i Règim
Penitenciari del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, que actua en
virtut de la Resolució JUS/2132/2008, de 27 de juny, de delegació de funcions de la
consellera de Justícia en diversos òrgans del Departament (DOGC núm. 5168, de 8 de
juliol de 2008); d’altra banda, el senyor Rafael Niubò i Baqué, secretari general de la
Vicepresidència, el qual actua en virtut de la Resolució VCP/4142/2006, de 13 de
desembre, de delegació de competències de la persona titular del Departament de la
Vicepresidència a favor de persones titulars de la Secretaria General i de la Direcció de
Serveis del Departament (DOGC 4783, de 19 de desembre de 2006), el senyor Lahcen
Saaou Haysoun, president del Consell Islàmic Cultural de Catalunya, els quals es
reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest document,

MANIFESTEN

I. Que la Direcció General de Recursos i Regim Penitenciari ha de garantir la Ilibertat
religiosa dels interns dels centres penitenciaris, dins del marc jurídic establert per la
Constitució i facilitar els mitjans per tal que l'esmentada Ilibertat religiosa i de culte es

pugui exercir envers les diferents confessions religioses, d’acord amb el que disposa
l'article 2 de la LIei orgànica 7/1980, de 5 de juliol, sobre llibertat religiosa.
II. Que la Direcció General d'Afers Religiosos té entre les seves competències l’exercici de
la representació ordinària de la Generalitat davant les entitats religioses, així com
l’establiment i el manteniment de relacions amb els responsables institucionals per a
temes de l’àmbit religiós.

III. Que d’acord amb l’article 7 de la Llei orgànica 7/1980, de 5 de juliol, de llibertat
religiosa, es va aprovar la Llei 26/1992, de 10 de novembre, sobre l'Acord de Cooperació
de l'Estat amb la Comissió Islàmica d’Espanya, i que l’article 9 d’aquest Acord estableix
que s’ha de garantir el dret a l’assistència religiosa dels internats en centres penitenciaris.

IV. Que l’article 9.1 d’aquest Acord estableix que aquesta assistència religiosa serà
proporcionada pels Imams o persones designades per les comunitats islàmiques.

V. Que el Consell Islàmic Cultural de Catalunya és una entitat que coordina la tasca d’un
important nombre de comunitats islàmiques d’arreu de Catalunya.

VI. Que aquesta entitat està registrada en el Ministeri de Justícia amb el número
d’inscripció 1148-SG i també està registrada amb el núm. 23.598 en la Direcció General
de Dret i Entitats Jurídiques;
VII. Que d’acord amb l’article 54 de la LOGP i 230 del RP, i per tal de fer efectiu el dret a
l’assistència religiosa dels interns ingressats en centres penitenciaris dependents de
l’Administració penitenciaria catalana que professin la religió islàmica les tres parts
esmentades a l’encapçalament, acorden subscriure aquest conveni que es regirà pels
següents pactes.

PACTES

Primer. L’objecte del Conveni és la col·laboració de l’Administració de la Generalitat,
mitjançant el Departament de Justícia i el Departament de la Vicepresidència, amb el
Consell Islàmic Cultural de Catalunya, per tal de garantir el dret a l’assistència religiosa
dels interns als centres penitenciaris de Catalunya.
L’assistència religiosa s’haurà de prestar, en tot cas, salvaguardant el dret a la llibertat
religiosa i de culte dels interns i respectant els seus principis religiosos i ètics, d’acord amb
el que disposa l’article 2 de la Llei orgànica 7/1980, de 5 de juliol, sobre llibertat religiosa, i
amb les úniques limitacions previstes per l’article 3 de l’esmentada Llei.

Segon. L’assistència religiosa als musulmans en l’àmbit penitenciari es concreten en les
funcions compreses en l’article 6 de la Llei 26/1992, de 10 de novembre. En tal sentit,
podrà consistir, entre d’altres, en les següents activitats:
a. Celebració de l’oració col·lectiva
b. Assessorament individual pel que fa a qüestions religioses i morals
c. Celebració dels rituals d’acompanyament a la mort i, si s’escau, realització de les
pràctiques de tanotopraxi pròpies de la religió islàmica.
d. Celebració de les principals festivitats pròpies de la religió islàmica
e. Proporcionar formació religiosa pròpies de la religió islàmica a aquells interns que ho
sol·licitin.

Tercer. El Consell Islàmic Cultural de Catalunya designarà i nomenarà els imams
encarregats de prestar l’assistència religiosa islàmica als interns dels centres penitenciaris
de Catalunya, d’acord amb el que s’estableix a l’article 9.1 de la Llei 26/1992, de 10 de
novembre.
La designació d’un imam per a un centre concret partirà de la demanda que formuli la
Direcció General Recursos i Règim Penitenciari a la Direcció General d’Afers Religiosos.
La Direcció General d’Afers Religiosos sol·licitarà als responsables del Consell Islàmic
Cultural de Catalunya la designació i nominació del representant religiós que atendrà
aquell centre penitenciari. Rebuda per escrit aquesta designació, la Direcció General

d’Afers Religiosos donarà la conformitat i ho comunicarà a la Direcció General Recursos i
Règim Penitenciari, qui autoritzarà formalment l’entrada al centre.
En cas que la Direcció General d’Afers Religiosos o la Direcció General Recursos i Règim
Penitenciari no considerin procedent donar la conformitat o l’autorització a la persona
designada, es comunicarà al Consell Islàmic Cultural de Catalunya la decisió motivada per
tal que pugui fer les consideracions que estimi oportunes o, en el seu cas, les
modificacions que calgui per tal de poder concretar la designació del representant religiós.

Quart. Els imams poden cessar en les seves activitats per voluntat pròpia, per decisió del
Consell Islàmic Cultural de Catalunya o a proposta de la Secretaria de Serveis
Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil.

Els cessaments s’ajustaran al següent procediment:
Quan sigui per decisió dels responsables del Consell Islàmic Cultural de Catalunya:
a) comunicació a la Direcció General d’Afers Religiosos del cessament i en el seu
cas, designació i nomenament de l’imam que el substituirà.
b) comunicació de la Direcció General d’Afers Religiosos a la Direcció General de
Recursos i Règim Penitenciari del nom de l’imam que cessa en les seves funcions i, en el
seu cas, de la designació i nomenament del nou imam.

Quan sigui a proposta de les autoritats penitenciàries:

a) Proposta motivada del Director del Centre Penitenciari a la Direcció General de
Recursos i Règim Penitenciari
b) Comunicació per escrit de la proposta motivada per part de Direcció General de
Recursos i Règim Penitenciari a la Direcció General d’Afers Religiosos que la comunicarà
als responsables del Consell Islàmic Cultural de Catalunya i obrirà un tràmit d’audiència
c) Comunicació per escrit del responsable del Consell Islàmic Cultural de Catalunya a la
Direcció General d’Afers Religiosos del cessament en les seves funcions l’imam i en el
seu cas, designació i nomenament del nou imam.
d) comunicació per escrit de la Direcció General d’Afers Religiosos a la Direcció General
de Recursos i Règim Penitenciari del cessament l’imam i, en el seu cas, de la designació i
nomenament del nou imam.

Cinquè. Els representants religiosos encarregats de l’assistència religiosa islàmica han
de dur a terme la seva tasca assistencial en coordinació amb els diferents serveis del
centre penitenciari corresponent, els quals els han de facilitar la col·laboració necessària
per al compliment de la seva missió, que s’ha de subjectar a l’ordenament penitenciari
vigent pel que fa a l’horari i a la disciplina del centre, i també als principis de llibertat
religiosa establerts per la Llei orgànica 7/1980, de 5 de juliol.

Sisè. La direcció del centre penitenciari ha de facilitar la col·laboració necessària per a la
correcta prestació de l’assistència religiosa islàmica als interns que així ho desitgin.
D’acord amb l’article 230.1 del vigent Reglament penitenciari, s’haurà de facilitar una
espai adient per a dur a terme les activitats que integren l’assistència religiosa.

Setè. Per tal de dur a terme, entre altres actuacions, el seguiment i l’avaluació d’aquest
conveni, de garantir-ne el compliment i de resoldre els possibles dubtes que puguin sorgir
en la seva interpretació, s’ha de constituir una comissió mixta formada per representants
de la Direcció General de Recursos i Règim Penitenciari, de la Direcció General d’Afers
Religiosos i del Consell Islàmic Cultural de Catalunya.
En tot cas, la comissió mixta s’haurà de reunir de manera regular una vegada a l’any.
Vuitè. Si és el cas, caldrà adaptar les normes de regim interior dels centres penitenciaris a
les previsions que siguin necessàries, per tal de remoure els obstacles que des d'un punt
de vista organitzatiu intern, incidissin negativament en l’efectiu reconeixement del dret a
l’assistència religiosa regulat en aquest conveni.

Novè. Com a contraprestació pel desenvolupament de l’assistència religiosa als interns
musulmans el Departament de Justícia tramitarà les propostes d’ordenació de pagament
semestral al Consell Islàmic Cultural de Catalunya, per un import total per l’any 2008 de
12.270 euros, amb càrrec a la partida JU02 D/227001000/2130 d’aquest exercici.

El pagament es farà efectiu prèvia presentació per part del Consell Islàmic Cultural de
Catalunya d’una factura per la quantitat corresponent a les tasques dutes a terme

Desè. El Consell Islàmic Cultural de Catalunya, ha de presentar a la Direcció General de
Recursos i Règim Penitenciari, una memòria que reflecteixi les actuacions dutes a terme
en el marc d’aquest conveni, quan acabi aquest exercici.

Onzè. El Consell Islàmic Cultural de Catalunya es compromet a respectar la intimitat de
les persones sobre les que recau l’objecte d’aquest conveni.

Així mateix, de conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de dades, ambdues parts es comprometen a no efectuar cap tractament de les
dades personals de què disposin com a conseqüència de l’aplicació d’aquest acord, llevat
d’aquell que sigui estrictament necessari per a les finalitats del mateix. En aquest sentit,
es comprometen especialment a no cedir a tercers les dades esmentades o els arxius que
les contenen, així com a guardar estricta confidencialitat sobre les mateixes.

Dotzè. El Consell Islàmic Cultural de Catalunya es compromet a subscriure una pòlissa
d’assegurança a fi de preveure un sistema de cobertura per tal de poder fer efectiva
qualsevol reclamació de responsabilitat per eventuals danys i perjudicis derivats de
l’exercici de l’activitat convinguda.

Tretzè. Aquest conveni es podrà extingir per alguna de les causes següents:
a) Pel transcurs del període establert de vigència del conveni de col·laboració.
b) Per acord d’ambdues parts
c) Per incompliment dels acords que s’estableixin.
d) Per les causes generals establertes per la legislació vigent.

D’acord amb l’article 6.3 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de regim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, els problemes i
discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació i aplicació del conveni seran resolts per
la comissió mixta regulada en el pacte sisè d’aquest conveni. Així mateix, i de conformitat
amb el que preveu l’article 8.3 de la mateixa norma les qüestions litigioses que es puguin

derivar del present conveni, atesa a seva naturalesa administrativa, seran del
coneixement i de la competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Catorzè. S’estableix la vigència d’aquest conveni per l’any 2008, amb efectes de l’1 de
gener al 31 de desembre, i pot ser prorrogat anualment sempre que les tres parts així ho
acordin expressament.

En prova de conformitat, les tres parts signen aquest conveni, per triplicat i a un sol efecte,
en la data i el lloc esmentats.
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