Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i
la Federació Consell Islàmic de Catalunya per garantir el dret a l’assistència
religiosa dels interns als centres penitenciaris de Catalunya

REUNITS
D’una part, el senyor Xavier Farriols i Solà, director de Serveis, que actua per delegació
del conseller de Justícia segons la Resolució JUS/1564/2015, de 8 de juliol, de delegació
de competències del conseller de Justícia en diferents òrgans del Departament (DOGC
6911, de 13 de juliol de 2015).
D’una altra, el senyor Enric Vendrell i Aubach, director general d’Afers Religiosos, que
actua per delegació de la consellera de Governació i Relacions Institucionals (Resolució
GRI/1728/2013, de 18 de juliol, DOGC núm. 6434, de 07.08.2013).
I d’una altra, el senyor Lahcen Saaou Haysoun, vicepresident de la Federació Consell
Islàmic de Catalunya, nomenat per acord de l’Assemblea General d’aquesta Federació, de
18 de gener de 2014.
Tots es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest document i

MANIFESTEN
1.

Que l’article 161.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la
competència exclusiva en matèria d’entitats religioses que acompleixen llur activitat a
Catalunya, la qual inclou, en tot cas, la regulació i l’establiment de mecanismes de
col·laboració i cooperació per a l’acompliment de les seves activitats en l’àmbit de
competències de la Generalitat. Així mateix, l’apartat 2.b) de l’article 161 de l’Estatut
d’Autonomia atribueix a la Generalitat l’establiment d’acords i convenis de cooperació
amb les esglésies, les confessions i les comunitats religioses inscrites en el registre
estatal d’entitats religioses, en l’àmbit de competències de la Generalitat.

2.

Que el Departament de Justícia ha de garantir la Ilibertat religiosa dels interns dels
centres penitenciaris dins del marc jurídic establert per la Constitució espanyola i
facilitar els mitjans perquè la Ilibertat religiosa i de culte esmentada es pugui exercir

envers les diferents confessions religioses, d’acord amb el que estableix l'article 2 de
la LIei orgànica 7/1980, de 5 de juliol, sobre llibertat religiosa.
3.

Que la Direcció General d'Afers Religiosos té entre les seves competències la
d’exercir la representació ordinària de la Generalitat davant les entitats religioses, així
com la d’establir i mantenir relacions amb els responsables institucionals per a temes
de l’àmbit religiós.

4.

Que, d’acord amb el que disposa l’article 7 de la Llei orgànica 7/1980, 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.

5.

Que l’article 9 d’aquest Acord estableix que s’ha de garantir el dret a l’assistència
religiosa dels interns en els centres penitenciaris i que aquesta assistència religiosa la
proporcionaran els imams o les persones que les comunitats islàmiques designin.

6.

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

7.

Que aquesta entitat està registrada en el Ministeri de Justícia amb el número
d’inscripció 8452-SE/D.

8.

Que, d’acord amb el que ordenen l’article 54 de la Llei orgànica 1/1979, de 26 de
setembre, general penitenciària (LOGP), i l’article 230 del Reial decret 190/1996, de 9
de febrer, pel qual s’aprova el Reglament penitenciari (RP), i, per tal de fer efectiu el
dret a l’assistència religiosa dels interns ingressats en els centres penitenciaris
dependents de l’Administració penitenciària catalana que professin la religió islàmica,
les parts acorden subscriure aquest Conveni, que es regirà pels pactes següents.

PACTES
Primer. Objecte
L’objecte del Conveni és la col·laboració de l’Administració de la Generalitat, mitjançant el
Departament de Justícia i el Departament de Governació i Relacions Institucionals, amb la
Federació Consell Islàmic de Catalunya, durant l’any 2015, 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
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el que disposa l’article 2 de la Llei orgànica 7/1980, i amb les úniques limitacions que
estableix l’article 3 de la Llei esmentada.
Segon. Funcions
L’assistència religiosa als musulmans en l’àmbit penitenciari es concreta en les funcions
compreses a l’article 6 de la Llei 26/1992. Aquestes funcions podran consistir, entre
d’altres, en les activitats següents:
- Celebrar l’oració col·lectiva.
- Assessorament individual pel que fa a les qüestions religioses i morals.
- Celebrar els rituals d’acompanyament a la mort i, si escau, fer les pràctiques de
tanatopràxia pròpies de la religió islàmica.
- Celebrar les festivitats pròpies principals de la religió islàmica.
- Proporcionar formació religiosa pròpia de la religió islàmica a aquells interns que ho
sol·licitin.
Tercer. Designació dels imams
La Federació Consell Islàmic 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.
La designació d’un imam per a un centre concret partirà de la demanda que formuli la
Direcció General de Serveis Penitenciaris del Departament de Justícia a la Direcció
General d’Afers Religiosos.
La Direcció General d’Afers Religiosos sol·licitarà als responsables de la Federació
designar i nominar el representant religiós que atendrà aquell centre penitenciari. Un cop
es rebi per escrit aquesta designació, la Direcció General d’Afers Religiosos hi donarà la
conformitat i ho comunicarà a la Direcció General de Serveis Penitenciaris, que autoritzarà
formalment l’entrada al centre.
En cas que la Direcció General d’Afers Religiosos o la Direcció General de Serveis
Penitenciaris no considerin procedent donar la conformitat o autoritzar la persona
designada, es comunicarà a la Federació la decisió motivada per tal que pugui fer les
consideracions que estimi oportunes o, si escau, les modificacions que calgui per tal de
poder designar el representant religiós.
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Quart. Cessament dels imams
Els imams poden cessar en les seves activitats per voluntat pròpia, per decisió de la
Federació o a proposta de la Direcció General de Serveis Penitenciaris.
Els cessaments s’ajustaran al procediment següent:
Quan sigui per decisió dels responsables de la Federació:
a) Comunicació a la Direcció General d’Afers Religiosos del cessament i, si escau,
designació i nomenament de l’imam que el substituirà;
b) Comunicació de la Direcció General d’Afers Religiosos a la Direcció General de Serveis
Penitenciaris del nom de l’imam que cessa en les seves funcions i, si escau, de la
designació i nomenament de l‘imam nou.
Quan sigui a proposta de les autoritats penitenciàries:
a) Proposta motivada del director del centre penitenciari a la Direcció General de Serveis
Penitenciaris.
b) Comunicació per escrit de la proposta motivada de la Direcció General de Serveis
Penitenciaris a la Direcció General d’Afers Religiosos, que la comunicarà als responsables
de la Federació i obrirà un tràmit d’audiència.
c) Comunicació per escrit del responsable de la Federació a la Direcció General d’Afers
Religiosos del cessament en les seves funcions de l’imam i, si escau, designació i
nomenament del nou imam.
d) Comunicació per escrit de la Direcció General d’Afers Religiosos a la Direcció General
de Serveis Penitenciaris del cessament de l’imam i, si escau, de la designació i
nomenament de l’imam nou.
Cinquè. Col·laboració i coordinació amb els centres penitenciaris
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
complir 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 que la Llei
orgànica 7/1980 estableix.
Sisè. Obligacions dels centres penitenciaris
La direcció del centre penitenciari ha de facilitar la col·laboració necessària per poder
prestar correctament l’assistència religiosa islàmica als interns que així ho desitgin.
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Així mateix, d’acord amb el que disposa l’article 230.1 del RP, s’haurà de facilitar un espai
adient per dur a terme les activitats que integren l’assistència religiosa.
Setè. Adaptació dels centres penitenciaris
Si escau, caldrà adaptar les normes de règim 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, incideixin negativament en l’efectiu reconeixement del dret a
l’assistència religiosa regulat en aquest Conveni.
Vuitè. Comissió de seguiment
A fi de supervisar i vetllar pel bon desenvolupament del Conveni, avaluar-lo, resoldre els
dubtes que puguin sorgir en interpretar-lo i implementar-lo correctament, es constituirà
una comissió de seguiment integrada pel responsable de Nous Projectes i Programes de
Contingut Transversal de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, per la persona
titular de la Subdirecció General de la Direcció General d’Afers Religiosos i pel secretari
de la Federació, que es reunirà com a mínim una vegada l’any i sempre que sigui
necessari. Aquesta Comissió també valorarà les pròrrogues corresponents.
Novè. Aportació econòmica
Amb motiu del desenvolupament de l’assistència religiosa, el Departament de Justícia
tramitarà les propostes d’ordenació de pagament a la Federació Consell Islàmic de
Catalunya, per un import de 6.000 euros anuals, que seran aportats per cadascun dels
departaments que atorguen aquest Conveni, d’acord amb el detall següent:
- Departament de Justícia: 2.000,00 euros.
- Departament de Governació i Relacions Institucionals: 2.000,00 euros.
La quantitat de 2.000,00 euros, que correspon a la diferència entre les quantitats
aportades pels departaments de la Generalitat signants d’aquest Conveni i la totalitat del
cost pressupostat de l’activitat objecte d’aquest, l’aportarà el Departament de la
Presidència mitjançant transferència al Departament de Justícia.
El pagament es farà quan la Federació presenti una factura (o més d’una) al Departament
de Justícia per la quantitat corresponent a les tasques dutes a terme. Les factures obeiran
a les despeses derivades exclusivament del desenvolupament de les funcions previstes
en aquest Conveni i, en cap cas, es poden acceptar les factures derivades del
funcionament ordinari de l’entitat.
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Desè. Memòries
La Federació ha de presentar a la Direcció General de Serveis Penitenciaris, quan acabi
l’exercici, una memòria d’actuacions que reflecteixi el que s’ha fet en el marc d’aquest
Conveni i que ha d’incloure, com a mínim, els centres penitenciaris en els quals s’han
prestat els serveis, el nombre d’usuaris atesos, el personal de la Federació que ha dut a
terme les tasques objecte del Conveni, les hores setmanals que aquest personal ha
dedicat a aquestes tasques i les despeses que aquestes han ocasionat.
Onzè. Protecció de dades
La Federació es compromet a respectar la intimitat de les persones sobre les quals recau
l’objecte d’aquest Conveni.
La Federació s’abstindrà de fer cap mena de tractament de les dades personals de què
disposi com a conseqüència de l’aplicació d’aquest Conveni, més enllà del que sigui
necessari per a la consecució de les finalitats establertes en aquest. De la mateixa
manera, es compromet a no manipular, transformar ni cedir a tercers les dades
esmentades o els arxius que les contenen, fora de l’estricte objecte de la relació subscrita
per ambdues parts, així com a guardar-ne estricta confidencialitat, d’acord amb la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la
normativa que la desenvolupa.
Així mateix, la Federació ha d’incloure en els contractes que tingui amb els seus
treballadors i/o col·laboradors una clàusula de confidencialitat per la qual es comprometin
a no revelar, en ús propi o de tercers, la informació que coneguin de la Generalitat de
Catalunya en funció d’aquest Conveni, tant en el temps de vigència de la relació, ja sigui
laboral o de voluntariat, com posteriorment en finalitzar aquesta.
L’incompliment directe o indirecte d’aquesta clàusula podrà comportar la responsabilitat
directa de la Federació pels danys i perjudicis que la seva acció pugui comportar a la
Generalitat.
Dotzè. Pòlissa d’assegurança
La Federació 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.
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Tretzè. Codi ètic
Tot el personal que intervingui en la preparació o execució d’aquest Conveni, ja sigui
professional o voluntari, per complir les finalitats objecte del Conveni, ha d’assumir i
complir les previsions que es recullen al Codi ètic dels professionals de l’execució penal a
Catalunya, aprovat per la Circular 2/2011, de 10 de novembre de 2011.
Catorzè. Vigència
S’estableix la vigència d’aquest Conveni des de la l’1 de gener fins al 31 de desembre de
2015, i la possibilitat de prorrogar-lo anualment sempre que les parts així ho acordin
expressament.
Quinzè. Causes de resolució
Aquest Conveni es podrà extingir per alguna de les causes següents:
- El mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
- La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de dur a terme les activitats que en
constitueixin l’objecte.
- L’incompliment per alguna de les parts de les obligacions derivades d’aquest Conveni.
- Les generals establertes per la legislació vigent.
Setzè. Causes de revocació
Per la concurrència de les causes de revocació de les subvencions, previstes a la
normativa de subvencions, i en especial les previstes a l’article 99 del Text refós de la Llei
de finances públiques, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.
Dissetè. Règim jurídic i resolució de conflictes
D’acord amb el que disposa l’article 109 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, aquest Conveni es regeix
per les seves clàusules, per la Llei esmentada i per la legislació sectorial corresponent.
També, i pel que fa als dubtes i les llacunes que es puguin plantejar, es regirà pels
principis de la legislació sobre contractes del sector públic.
Així mateix, les diferències que puguin sorgir en interpretar i aplicar aquest Conveni se
sotmetran a la resolució de la Comissió de seguiment regulada en el pacte vuitè. De
conformitat amb el que estableix l’article 110.2 l) de la Llei 26/2010, les qüestions litigioses
que es puguin derivar del present Conveni, atesa la seva naturalesa administrativa, seran
del coneixement i la competència de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest Conveni, per triplicat i a un sol efecte.

Barcelona, 30 de novembre de 2015

Xavier Farriols i Solà

Enric Vendrell i Aubach

Lahcen Saaou Haysoun
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