
ACORD DE   PLE MUNICIPAL

Expedient número:  M2412019000035 Garantir la laïcitat de l'Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Horts . 

Tràmit  relacionat:  Proposta  de resolució  presentada pels  grups municipals 
Sant Vicenç en Comú-Podem  i Junts x Sant Vicenç, per garantir la laïcitat de 
l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

Sant  Vicenç  dels  Horts  ha  estat  sempre  un  punt  de  trobada  de  persones 
vingudes de nombrosos indrets i, per tant, espai de convivència de diferents 
cultures i religions.  La pluralitat ideològica i religiosa suposa un enriquiment 
cultural per als ciutadans i ciutadanes, però aquesta realitat plural també pot 
generar conflictes i es per això que les institucions han d’actuar sempre tenint 
en  compte  les  diferents  opcions  de  creença  i  partint  des  d’una  posició  de 
neutralitat.  

En  un  moment  d’enfortiment  del  fonamentalisme  religiós  i  dels  moviments 
racistes  i  xenòfobs  és  necessari  establir  el  compromís  amb  la  llibertat  de 
consciència i la independència de les institucions municipals cap a qualsevol 
confessió religiosa. 

La laïcitat no només consisteix en el respecte i reconeixement a les diferents 
creences sinó que suposa una postura activa per construir  una convivència 
pacifica entre iguals.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

1. Donar a tots els representants de la societat civil el mateix tractament 
protocol·lari. 

2. Garantir que no es produeixin discriminacions o privilegis en aspectes 
econòmics, fiscals o simbòlics per a qualsevol tipus d’entitat de caràcter 
privat assegurant el principi democràtic d’igualtat de drets i la separació 
dels àmbits públic i privat.

3. Vetllar  per  la  retirada  de  tots  els  edificis  i  institucions  públiques  els 
símbols  i  les  connotacions  religioses,  llevat  d’aquells  que  es  puguin 
considerar patrimoni històric o artístic.



4. Vetllar per l’efectivitat  de la llibertat de culte i  del dret a l’enterrament 
segons  les  pròpies  creences  religioses  i  no  religioses,  establint  els 
acords que siguin necessaris amb la Generalitat així com dialogant amb 
les confessions religioses i  les organitzacions civils que correspongui, 
existents a Catalunya. 

Sant Vicenç dels Horts, 

[Firma]
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