
Proposta de moció al Ple del M.I. Ajuntament de Cullera 

En/Na ………………………….............................., Portaveu del Grup Municipal 

de/l ............................ a l'Ajuntament de Cullera ve a formular per a la seua 

aprovació, si s'escau, la següent moció: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

A l'Estat espanyol està creant-se una Xarxa de Municipis per un Estat Laic, a la 

qual ja s'han adherit diversos municipis de tot l'Estat. L'objectiu bàsic de la Xarxa 

és la defensa i foment de la llibertat de consciència de tothom en l'àmbit 

municipal, d'acord amb la Constitució Espanyola de 1978 i l'aconfessionlitat de 

l'Estat que proclama, atès que els ajuntaments són part fonamental de l'Estat. 

 

En efecte, atenent-nos al que estableix l'actual Constitució espanyola, "Ninguna 

confesión tendrá carácter estatal", l'ojectiu de la Xarxa de Municipis per un Estat 

Laic és la d'establir la legitimitat secular de les institucions públiques, perquè no 

hi haja cap confusió entre els fins civils i públics, comuns a tota la ciutadania, i 

els religiosos o ideològics de caràcter privat, que són propis de particulars i de 

grup, fins i tot amb el respecte a totes elles en el marc de la Llei. 

 

Amb l'adhesió a la Xarxa de Municipis per un Estat Laic, els ajuntaments 

adherits adquireixen el compromís de 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. 

 

Per això s'evitarà qualsevol tipus de privilegi o discriminació en el tracte 

econòmic, fiscal i simbòlic, per a totes les entitats de caràcter privat, siguen 

religioses o no, per tal d'assegurar el principi democràtic de la igualtat de drets 

davant la llei i la separació dels àmbits públic i privat. 

Per tot això, el Ple municipal acorda 

 



 2 

ACORD 

1) Adherir l'Ajuntament de Cullera a la XARXA DE MUNICIPIS PER UN 

ESTAT LAIC. 

2) Comunicar per escrit l'acord a l'associació Cullera Laica. 

 A Cullera, a_______de___________________de 2016. 

Signat, 

 

portaveu del Grup municipal de/l___________________ 

 


