
Renovació del conveni marc signat el 4 de juny de 2002 
 

 

CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 
MITJANÇANT EL DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA, I EL CONSELL ISLÀMIC I 
CULTURAL DE CATALUNYA  

Al Palau de la Generalitat, el dia 1 d’abril de 2004  

REUNITS  

D’una banda, l’Hble Sr. Josep Bargalló i Valls, Conseller en Cap de la Generalitat 
de Catalunya,  

I de l'altra, el senyor Lahcen Hassan Saaou, president, en nom i representació del 
Consell Islàmic i Cultural de Catalunya,  

MANIFESTEN  

I. Que ambdues institucions reconeixen la conveniència de la separació o distinció 
entre el poder polític i les creences religioses, és a dir, la laïcitat. Que la Generalitat de 
Catalunya no ha d’identificar-se amb cap creença religiosa i que cap creença religiosa 
no ha de pretendre imposar-se a través del poder polític. 

II. Que ambdues institucions reconeixen els drets que es deriven de la llibertat 
religiosa, limitats pels altres drets de tots els homes i de totes les dones i per les 
normes de convivència.  

III. Que el Consell Islàmic i Cultural de Catalunya és una institució cultural, creada 
l’any 2000, i que té com a objectius promoure i facilitar les relacions entre les 
administracions catalanes i la comunitat musulmana, així com la promoció, el diàleg, 
l’entesa, el coneixement i el respecte mutu entre la comunitat musulmana de 
Catalunya i la resta de la societat catalana, d’acord amb els seus estatuts.  

IV. Que la col·laboració directa amb els governs, institucions i entitats forma part de 
la voluntat manifestada des de l’existència del Consell Islàmic i Cultural de Catalunya.  

V. Que la Generalitat de Catalunya a través del Departament de la Presidència vol 
establir una línia de col·laboració amb el Consell Islàmic i Cultural de Catalunya que 
permeti donar suport a la comunitat musulmana integrada en el Consell Islàmic i 
Cultural.  

En conseqüència, s’acorda formalitzar el present conveni de col·laboració entre 
ambdues parts d’acord amb les següents,  

CLÀUSULES  

Primera.– L'objecte del present conveni entre la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament de la Presidència, i el Consell Islàmic i Cultural de 
Catalunya és establir un marc general de col·laboració entre ambdues entitats pel que 
fa a actuacions que fomentin el diàleg i el mutu coneixement entre l’Islam i la societat 
catalana.  

Segona.- El Consell Islàmic i Cultural de Catalunya col·laborarà amb la Generalitat 
de Catalunya en qüestions relacionades amb els drets de llibertat religiosa i que afectin 
a la comunitat musulmana de Catalunya.  

Tercera.– La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de la 
Presidència, hi participarà amb una aportació econòmica destinada al manteniment de 
l’entitat, de seixanta mil euros (60.000,00 €), l’abonament de la qual es tramitarà a 
partir de la signatura del present conveni.  



Quarta.– Amb independència d’aquest conveni, la Generalitat de Catalunya donarà 
suport, a través del Consell Islàmic i Cultural de Catalunya, al programa de formació 
en llengua catalana i de coneixement de la realitat social de Catalunya als imams 
musulmans que exerceixin la seva tasca en territori català.  

Cinquena.- El Consell Islàmic i Cultural de Catalunya es compromet a normalitzar 
progressivament la presència de la llengua catalana en les seves publicacions i rètols. 

Sisena.– El Consell Islàmic i Cultural de Catalunya es compromet a justificar 
l’import percebut per la Generalitat de Catalunya mitjançant la presentació dels 
corresponents justificants, abans d’acabar l’any 2004.  

Setena.- El Consell Islàmic i Cultural de Catalunya es compromet a facilitar tota la 
informació que sigui requerida per la Generalitat de Catalunya, la Intervenció General 
de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents.  

Vuitena.- La vigència d’aquest conveni comprèn des de la data de la seva signatura 
fins al 31 de desembre de 2004. No obstant això, aquest conveni podrà ser prorrogat 
per mutu acord de les dues parts.  

I perquè així consti i en prova de conformitat, les dues parts el signen per triplicat i a 
un sol efecte al lloc i data a l’encapçalament.  

 

Conseller en Cap de la Generalitat   President del Consell Islàmic 
de Catalunya      de Catalunya 

 
 
 
 

Josep Bargalló i Valls     Lahcen Hassan Saaou 
 
 


