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ENVIAR UN COMENTARI

Sessió del ple de Salt on es va aprovar la suspensió de
l'atorgament de llicències per a centres de culte Foto:
EDDIE KELELE.
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« Enrere

RELIGIÓ

Els evangèlics demanden Salt per “haver vulnerat el
dret a la llibertat religiosa”
Ahir van presentar al TSJC la demanda anunciada fa quinze dies

El mateix dia l'alcalde va rebre una carta en què li demanaven que reconsiderés la decisió
del ple

08/09/11 02:00 - SALT - JORDI NADALJORDI NADAL

El Consell  Evangèlic  de  Catalunya  i  la  Federació
d'Entitats  Religioses  Evangèliques  d'Espanya  han
fet  efectiva  la  seva  amenaça  de  demandar
l'Ajuntament de Salt si no es desdiu de la suspensió
de l'atorgament de llicències per a centres de culte
al  polígon  Torre  Mirona.  Els  evangèlics  van
presentar  ahir  al  Tribunal  Superior  de  Justícia  de
Catalunya  una  demanda  contra  la  resolució  del
consistori.  Segons  la  demanda,  consideren  que
l'Ajuntament vulnera  “el dret  a la llibertat  religiosa”.
Creuen que l'argument que ha donat l'Ajuntament, de
no voler hipotecar sòl industrial per a usos que no
siguin generadors d'activitat econòmica, no és motiu
suficient, i que, en tot cas, “les dues activitats són
del tot  compatibles”. L'entitat religiosa demana que
es revoqui l'acord del plenari i que mentrestant se'n
dicti  la  suspensió  cautelar.  Per  la  seva  banda,
l'alcalde de Salt, Jaume Torramadé, es va mostrar sorprès pel fet que les entitats evangèliques haguessin
presentat la demanda el mateix dia que li  van fer arribar una carta per demanar-li  que el ple reconsideri la
decisió que va prendre.
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No podem admetre que per generar
activitat econòmica s'elimini la
possibilitat d'obrir centres de culte
Demanda al TSJC
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Escriure un comentari

Identificar-me. Si ja esteu registrats, abans d'enviar un comentari us heu d'identificar.

Registrar-me. Per opinar sobre aquesta notícia cal estar registrat.

Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable donar-se d'alta en el registre del Grup Hermes i acceptar les
Normes de Participació. No s'admetran registres incomplets ni comentaris que vulnerin els drets i l'honorabilitat de les
persones.
El Grup Hermes no es responsabilitza dels comentaris fets pels usuaris ni els comparteix perquè enten que són
responsabilitat exclusivament seva. Per aquest motiu tots els comentaris es veuran signats amb el nom, els cognoms i la
població de llurs autors.
El Grup Hermes es reserva el dret de no publicar els comentaris que no s'ajustin a aquestes normes.
Si té problemes per fer comentaris comprovi les solucions als problemes més habituals a l'apartat corresponent a
l'ajuda.
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