
22.-MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ICV-EUiA i
ERC-MES A L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT PER AVANÇAR EN LA

LAÏCITAT DE L’AJUNTAMENT

1. El  laïcisme és  un  senyal  d'identitat  consubstancial  amb la  sobirania  del
poder civil, la llibertat individual i la democràcia. Cada persona és titular del
dret a la llibertat ideològica i a les seves pròpies conviccions i creences. Per
això l'exercici de la llibertat de pensament i de consciència té una enorme
transcendència pública. Això exigeix una política que proporcioni garanties i
reguli el seu exercici de forma adequada, dins de la neutralitat que a les
seves Institucions se li ha d'exigir, i, per descomptat, en l'àmbit municipal.

2. Vivim en un Estat aconfessional i, per això, les institucions i els ajuntaments,
en  particular,  tenen  com  a  objectiu  democràtic  fomentar  la  llibertat  de
consciència  i  preservar  la  seva  independència  de  qualsevol  confessió
religiosa  o  ideologia  particular,  per  respecte  a  la  pluralitat  ideologia,  de
conviccions i creences del conjunt de la ciutadania del municipi.

És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.-  Els representants electes del  consistori  i  el  personal  al  servei  de
l’ajuntament 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,
sense perjudici que a títol personal exerceixin el seu dret a la llibertat religiosa i
de culte.

SEGON.- Als espais de titularitat pública que depenguin d'aquest Ajuntament
no existirà simbologia religiosa, excepte aquella que signifiqui un bé patrimonial
i històric especialment contrastat.

TERCER.- Igualment no es promouran, per part d'aquest ajuntament, ritus ni
celebracions religioses de cap tipus. En els actes oficials i en el protocol de
l’Ajuntament serà respectat el principi de laïcitat i es donarà, per tant, a tots els
representants  de  la  societat  civil  el  mateix  tractament  protocol·lari  siguin
membres d’una confessió religiosa o no.

QUART.-  S'elaborarà un cens,  que es farà públic,  dels  locals,  habitatges o
espais rústics que estiguin exempts del pagament de l'IBI a Sant Cugat.

CINQUÈ.-  S’emplaçarà  al  Govern  de  la  Generalitat  i  al  de  l’Estat  per  tal
impulsin la modificació de les Lleis i Acords pertinents perquè totes les entitats
religioses paguin els impostos municipals,  inclòs el  de Béns Immobles (IBI),
que es derivin  de la  seva activitat,  ja  sigui  de caràcter  religiós o mercantil.
Aquest  acord  s’adreçarà  també al  Congrés dels  Diputats  i  al  Parlament  de
Catalunya.

SISÈ. S’elaborarà un cens de les propietats rústiques i urbanes de les quals
s'hagi pogut apropiar l'Església catòlica, mitjançant el sistema d’immatriculació,
des de 1946. Si s’escau, es sol·licitarà la informació pertinent als registradors



de la propietat corresponents i s’instarà al Congrés dels Diputats i al Parlament
de Catalunya perquè legislin per a la reversió d'aquestes immatriculacions als
seus legítims propietaris o, en el seu defecte, a l’Ajuntament. El succeït fa poc
amb l’església i el palau abacial del nostre monestir ens ha de fer molt curosos
en aquesta qüestió.

SETÈ.  L’ajuntament  de  Sant  Cugat  facilitarà  que  les  cerimònies  civils
(acolliment  ciutadà  de  nenes  i  nens  les  famílies  de  les  quals  ho  sol·licitin,
matrimonis  i  funerals)  es  puguin  celebrar,  sense  obstacles,  donant  a  la
ciutadania tot tipus de facilitats per a això i posant l'adequada infraestructura
pública.

VUITÈ.  L’Ajuntament,  en  el  marc  de  les  seves  competències  en  matèria
d'educació, vetllarà pel laïcisme dels ensenyaments impartits en els itineraris
oficials i als centres d'educació infantil.

NOVÈ.-  L'Ajuntament,  en  períodes electorals,  facilitarà  col·legis  o  locals  no
confessionals i,  si  són privats,  que estiguin lliures de simbologia religiosa o
d'una altra naturalesa ideològica, per a l'exercici democràtic de votar.

DESÈ.  S’enviaran  aquests  acords  a  les  associacions  municipalistes,  al
Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats.
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