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MOCIÓ
D'acord i a l'empara del que preveu el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, el Grup Municipal JUNTS PER SANT FELIU de
l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat desitja sotmetre a la consideració del Ple
Municipal la següent MOCIÓ:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La laïcitat és un senyal d'identitat que és consubstancial a la sobirania del poder civil, la
llibertat individual i la democràcia. Reivindicacions històriques com la llibertat de
consciència i de cultes, la secularització dels cementiris, el matrimoni civil i el divorci, la
llibertat d'investigació, l'educació laica i la no imposició de la religió en l'ensenyament o la
coeducació són conquestes d'una societat democràtica i secularitzada que avui són
patrimoni compartit per la immensa majoria dels ciutadans.
Atenent-nos al que estableix l'actual Constitució espanyola: "Cap confessió tindrà
caràcter estatal", es pretén constituir una XARXA DE MUNICIPIS PER UN ESTAT LAIC,
que tindrà com a finalitat garantir i fomentar la llibertat de consciència individual i la
independència efectiva de l'Estat pel que fa a qualsevol confessió religiosa o ideologia
particular, assegurant -així- la neutralitat ideològica de les administracions públiques.
ACORDEN:
1. Els membres de la corporació local i el personal al servei de l'administració municipal
no mostraran, en l'exercici del seu càrrec o de les seves funcions, cap gest de submissió
o veneració de persones o imatges religioses, ni participaran en funció del seu càrrec en
aquestes manifestacions religioses.
2. Adoptar les mesures necessàries perquè les preses de possessió o promesa de
càrrec es facin únicament davant un exemplar de la Constitució.
3. Igualment no es promouran, per part d'aquest ajuntament, ritus ni celebracions
religioses de cap tipus, sent tots els actes organitzats per l'Ajuntament exclusivament de
caràcter civil.
4. Aquest Ajuntament i la seva corporació, no s'encomanaran a santoral, imatges o
rituals religiosos.
5. S'elaborarà un cens, que es farà públic dels locals, habitatges o espais rústics que
estiguin exempts del pagament de l'IBI en aquest terme municipal.
6. L'Ajuntament, elaborarà un cens de les propietats rústiques i urbanes de les que s'hagi
pogut apropiar l'Església catòlica, mitjançant el sistema d'in-matriculació, des de 1946.
Sol·licitant, si escau, la informació pertinent als registradors de la propietat
corresponents.
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7. L'Ajuntament, en base a actuacions ja aprovades, ha de fomentar i facilitar que les
cerimònies civils (acollida ciutadana de nenes i nenes quines famílies ho sol·licitin,
matrimonis i funerals) es puguin celebrar, sense obstacles, donant a la ciutadania tota
mena de facilitats per a això i posant l'adequada infraestructura pública.
8. S'ha d'assegurar que al cementiri d'aquest municipi els familiars dels difunts, puguin
celebrar les cerimònies i enterraments que estimen pertinents en base a les seves
creences i conviccions, dins de la legalitat, higiene i salubritat públiques.
9. Instar al Congrés dels Diputats i al pròxim Govern d'Espanya a avançar en
l'establiment de l'autofinançament de les confessions religioses i establir la fiscalitat
general per a aquells béns de les confessions religioses que no estiguin afectes a ús de
culte o social.
10. Instar al Congrés dels Diputats i al pròxim Govern d'Espanya a procedir a la
denúncia dels Acords de 1979 entre Espanya i la Santa Seu i, al seu terme, establir un
nou marc de relacions d'acord amb el principi de laïcitat de l'estat.
11. L'Ajuntament crearà una Oficina municipal de la llibertat de consciència i de la laïcitat
o si no es treballarà en el Consell municipal corresponent, oberta a la participació dels
grups polítics municipals, associacions i entitats ciutadanes amb l'objectiu de promoure
campanyes informatives en l'àmbit municipal dirigides a tota la ciutadania, sobre el
significat de la Laïcitat, la Declaració Universal dels Drets Humans, la Tolerància, la
llibertat de pensament i de consciència i, per tant, la llibertat religiosa, sobre el principi
constitucional: " Cap confessió tindrà caràcter estatal ".
12. Aquest Ajuntament promou i s'adhereix a la constitució de la XARXA DE MUNICIPIS
PER UN ESTAT LAIC, per a això acorda la seva incorporació a aquesta Xarxa.
13. Es Comunica l'adopció d'aquests acords al Govern de l'Estat Espanyol i al Govern de
Catalunya.
Sr. Luis Serrano Cuadra
Portaveu del Grup Municipal
Junts per Sant Feliu
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