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Públic al ple del mes d'agost on es va aprovar la moratòria.
 marc martí

#4 - un de salt el día 08-09-2011 a las 13:26:26
14

(16 Vots)

 A favor
 En contra

.. Si donen permis per obrir un centre, n'han de donar per obrir-ne altres.
No es pot afavorir una comunitat més que les altres pel fet de ser
majoritaria. Ara bé, jo personalment, no donaria permis ni a uns ni als
altres. Estem a segle XXI. A més, no tenen un duro per pagar la llum de
l'escala però sí per fer un centre religiós, no? Au, va. Que no som tontos,
però ens tracten com si ho fossim!!!

#2 - JRRiudoms el día 08-09-2011 a las 13:19:09
-6

(14 Vots)

 A favor
 En contra

#Joros: Joros, guapo (o guapa), i a tú, qui t'ha "fundat"? (Jo, de tú, em
fària anàlisi d'ADN, no per res...). Sapiguès que als nacionalcatòlics [entre
ells els alcaldes de Salt i Torroella de Montgri] els hi queden pocs
telenotícies per ser la "majòria" (de poder encara en tindràn, gràcies
-entre altres coses- a les "gracietes" que els indocumentats com tú fan...).
Atentament

#1 - joros el día 08-09-2011 a las 13:06:02
8

(12 Vots)

 A favor
 En contra

Aquests evangèlics, els va fundar l'amo d'una empresa per a fer més
quartos, igual què els que se diuen testimonis de ja va-jehova. Així tot
sigui per a fer anar gent amb peles

La comunitat evangèlica denuncia l´Ajuntament
de Salt per impedir-li obrir un temple
Han presentat un recurs al TSJC en el qual demanen que es retiri la moràtoria que suspèn la concessió

de permisos per construir centres de culte

02:02   

SALT | DDG El Consell Evangèlic de Catalunya

(CEC) va presentarar ahir un recurs contenciós

administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia

de Catalunya contra l'Ajuntament de Salt per

suspendre la concessió de llicències per obrir llocs de

culte al polígon industrial de Torre Mirona. El Consell

Evangèlic ha decidit presentar aquest recurs després

que el consistori no hagi donat resposta a la petició

que va realitzar sol�licitant que suspengués aquest

veto.

L'agost passat, el ple de l'Ajuntament va aprovar, amb els vots de CiU, PP i els dos regidors que han

abandonat PxC, la decisió de suspendre durant un any la concessió de llicències pels centres de culte a Torre

Mirona, la zona reservada per a això al municipi. Només podrien les entitats musulmanes Al Hilal i Magrebins

per la Pau, que ja van obtenir el març un certificat de compatibilitat urbanística amb una vigència de sis mesos,

pel que tenen fins a finals del mes de setembre per presentar el seu projecte. L'església evangèlica Holy Ghost

Fellowship Ministeri Internacional, establerta a Girona, tenia la pretensió d'obrir un temple a Salt.

En el recurs, en què es demana que es retiri la moratòria, el CEC al�lega que la resolució de Salt "suposa una

clara i evident vulneració del dret fonamental de les persones, concretament el dret a la llibertat religiosa,

previst en la Constitució". Al�lega, a més, que no és raó suficient per limitar l'obertura de nous temples al

polígon del municipi que s'hi intenti generar activitat econòmica.

Anuncios Google

Cursos Gratis del Inem
+290 Cursos Gratis (Subvencionados) Apúntate a hacer Cursos Sin Pagar Cursos.eMagister.com

Administratiu Diputació
Oposicio de Administratiu a la Diputació Provincial de BCN. +Info Oposiciones.Xenium.es

Oficina Técnica Ingenier
Licencias apertura comercios, indus trias, proyectos instalaciones www.project-xpress.com

  ENVIAR PÁGINA »   IMPRIMIR PÁGINA »   AUMENTAR TEXTO »   REDUCIR TEXTO »

3 comentaris

      Tornar a l'Edició Actual

  HEMEROTECA

ANUNCIOS GOOGLE

Pisos Blanes Costa Brava
3 hab 110.000€ nueva zona residenci junto renfe y gran
parque natural
www.viu-blanes.com

Universitat de Barcelona
Ocupa’t del teu futur a la universitat amb més de 500
màsters
www.ub.edu/masters

Vuelos Gerona desde 20€
Ofertas inmejorables en eDreams Precio, Calidad y
Seguridad
www.eDreams.es/Vuelo_Ryanair_Gerona

    NOTÍCIES

  Girona
HEMEROTECA »   

Girona  Comarques  Catalunya  Espanya/Internacional  Tecnologia  Successos

     

La comunitat evangèlica denuncia l´Ajuntament de Salt per impedir-li ob... http://www.diaridegirona.cat/girona/2011/09/08/comunitat-evangelica-...

1 de 2 09/09/2011 16:46



Más Ofertas Aquí

Ordenador Portatil
Dell Vostro. DELL:

Tecnología a buen
precio.

479,00 €

Tinta Tatuaje Kokkai
Sumi. Comprelo ¡YA!,

al mejor precio.

32,64 €

Zapatillas Deportivas
Uraha Niña. Compra

inteligente, desde tu
casa.

24,90 €+ info + info + info

Enllaços recomanats: Hoteles Baratos | Cta NARANJA de ING 3,5% TAE 4 meses Sin comisiones | DEPOSITOS Open 4%

     

  Conegui'ns:  CONTACTI |  CONEGUI'NS |  LOCALITZACIÓ    PUBLICITAT:  TARIFES  

diaridegirona.cat és un producte d'Editorial Prensa Ibérica

Queda terminantment prohibida la reproducció total o parcial dels continguts oferts a través d'aquest
mitjà, llevat autorització expressa de diaridegirona.cat. Així mateix, queda prohibida tota
reproducció a l'efecte de l'article 32.1, paràgraf segon, Llei 23/2006 de la Propietat intel·lectual.

Adaptat a la Llei de
Protecció de Dades per

Avís legal
Altres mitjans del grup Editorial Prensa Ibérica

Diario de Ibiza | Diario de Mallorca | El Diari | Empordà | Faro de Vigo | Información | La Opinión A Coruña | La Opinión de
Granada | La Opinión de Málaga | La Opinión de Murcia | La Opinión de Tenerife | La Opinión de Zamora | La Provincia | La
Nueva España | Levante-EMV | Mallorca Zeitung | Regió 7 | Superdeporte | The Adelaide Review | 97.7 La Radio | Blog
Mis-Recetas | Euroresidentes | Loteria de Nadal

La comunitat evangèlica denuncia l´Ajuntament de Salt per impedir-li ob... http://www.diaridegirona.cat/girona/2011/09/08/comunitat-evangelica-...

2 de 2 09/09/2011 16:46


