Grup Municipal
COMPROMÍS PER RAFELCOFER

Pepa Izquierdo Sales, com a portaveu del Grup Municipal Compromís per Rafelcofer i d'acord
amb l’article 97.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, proposa al Ple de la corporació de l’Ajuntament de Rafelcofer l'aprovació de la següent:
MOCIÓ
ANTECEDENTS
Després de la constitució de la nova Corporació eixida de les eleccions municipals del passat 24
de maig de 2015, pensem que ha arribat el moment d’establir algunes regles d’organització i
funcionament del nou Ajuntament respecte a les relacions entre l’Església Catòlica i la Corporació
Municipal.
FONAMENTS JURÍDICS
El Grup Municipal de Compromís per Rafelcofer recorda que la Constitució estableix de manera
explícita el caràcter aconfessional de l’Estat. Per tant, els representants de les institucions
públiques elegits democràticament, no poden actuar ni participar en actes religiosos ostentant la
representació de la institució de la qual formen part sense vulnerar el principi constitucional.
La separació Religió-Estat és un tret fonamental dels sistemes democràtics moderns, i ha de ser
respectada per totes les institucions de caràcter representatiu al seu àmbit d’actuació. El nostre
grup considera que la participació com a tal de la corporació municipal dels ajuntaments en actes
religiosos, com ara puguen ser processons, misses majors, etc., esdevé com una vulneració i un
incompliment de la nostra norma fonamental i dels principis del nostre ordenament jurídic.
Per a la nostra formació, els membres de la corporació no deuen acudir a aquestos actes,
simbolitzant una representació pública, perquè podria entendre’s una representació il•legítima
davant de tota la ciutadania. A més, pot crear confusió sobre el caràcter democràtic, representatiu
i aconfessional de la nostra institució. Ja han acabat els temps als quals, hi havia una única religió
obligatòria i hem passat a una pluralitat de confessions religioses que representen la pluralitat dels
nostres conciutadans i que des de les institucions públiques cal respectar escrupolosament.
PROPOSTA D’ACORD
La moció demana que la Corporació Municipal de Rafelcofer complisca:
1. Amb el principi constitucional d’aconfessionalitat de les institucions públiques.
2. Que s’abstinga de participar en cap acte de caràcter religiós, i si els membres d’aquesta
corporació des de la seua respectadíssima llibertat religiosa, opten per participar en actes de
caràcter religiós, han de fer-ho a títol exclusivament personal, i sense cap signe extern ni
protocol•lari de representació pública de l’Ajuntament del què formen part.
Rafelcofer,15 de juliol de 2015
SRA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE RAFELCOFER

