MOCIÓ PER UN AJUNTAMENT NO CONFESSIONAL
Els portaveus dels grups municipals sota signants presenten a consideració del Ple,
per tal que sigui estudiada i debatuda en la propera reunió del mateix, la
següent moció “per un ajuntament no confessional”.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
- Atès que la Constitució al seu article 16.3 diu “Cap confessió tindrà caràcter
estatal.”
- Atès que és convenient la separació o distinció entre el poder polític i les creences
religioses, és a dir, la laïcitat que afavoreix la convivència en el pla d’igualtat entre
totes les possibles opcions espirituals de la ciutadania, sense oposar-se a cap i
respectant-les totes.
– Atès que les administracions públiques, entre elles els Ajuntaments, no han
d’identificar-se amb cap creença religiosa, i que al consistori esta representada tota
la ciutadania amb independència del seu color, sexe, orientació o religió.
- Atès que la permanent vinculació dels poders públics locals als esdeveniments de
caràcter religiós genera una notable confusió entre la lògica col·laboració
institucional i la seva participació directa en els actes programats per l'església. Els
poders públics han de garantir la lliure expressió de les creences dels ciutadans i
poden col·laborar amb les confessions religioses. Però això no ha d'implicar que les
autoritats civils hagin d'estar sotmeses a aquesta col·laboració ni hagin de formar
part d'aquestes o altres manifestacions religioses. Al contrari, han de garantir
l'estricta neutralitat dels poders públics en matèria religiosa com a símbol de
respecte a les diferents creences religioses i a aquells ciutadans que no professen
creença alguna.
- Atès l’Informe del Defensor del Poble Andalús del 6 d’agost del 2011 sobre la
presència de símbols religiosos en aules i altres espais -biblioteques, despatxos,
passadissos, etc.- de col·legis públics indica que: la col·locació d'un símbol religiós
en la paret impregna del seu significat a quantes persones es troben a l’espai,
sense permetre diferenciació alguna per a les persones que professin diferents
confessions o creences de la simbolitzada. Obligant, per tant, a aquestes persones
a suportar la seva identificació necessària amb un símbol que entenen no
representen la seva creença religiosa. I que d’aquesta forma els símbols religiosos
vulneren el dret a la llibertat religiosa de les persones, concloent l’informe que han
de ser retirats quan així ho sol·liciti algun dels quals es considerin afectats com és
el cas dels regidors que signen aquesta moció.

- Atès la nota de Secretaria d’aquest Ajuntament del 26 d’abril d’enguany en
referència a la col·locació al balcó de l’Ajuntament un llaç quatribarrat conclou : “
els edificis públics, com a béns demanials, estan afectats als servei públic i per tant
no poden ser utilitzats com instrument de difusió o propagació de manifestacions o
símbols (...) i per altra banda la col·locació de símbols no oficials als edificis públics
s’entén impedida pel principi de neutralitat de l’Administració, recollit a l’article 103
de la Constitució, segon el qual l’Administració pública servei amb objectivitat els
interessos generals.
- Ates que des del primer ple d’aquesta legislatura fem el plec que avui presentam
com moció sense obtenir resposta per part de l’equip de govern.
Per tot això, aquests regidors presenten al ple de l'Ajuntament, amb la intenció de
veure-la enriquida amb les aportacions de la resta de grups polítics i per a la seva
aprovació si procedeix, la següent proposta
ACORDS:
- Separar les actuacions pròpies de la gestió municipal de qualsevol manifestació de
caire religiós.
- La retirada del crucifix de la sala de sessions de la Casa Consistorial.
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