Actuació CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU LLIURE ACCÉS, PUBILLES DE
BELZEBÚ
Resum Es convoca procés selectiu de lliure accés per proveir noves places a l’organització
Pubilles de Belzebú dins l’àmbit del Berguedà. Número de registre de la convocatòria
001.
Funcions: Localització, inspecció, execució i seguiment d’actuacions sobre el llegat
catòlic de Catalunya i, en general, les tasques tècniques pròpies de la funció anticlerical.
Els aspirants hauran d'acreditar el coneixement oral i escrit de la llengua catalana, en el
grau adequat a les funcions pròpies de l’organització Pubilles de Belzebú.
Els aspirants que tinguin la nacionalitat finlandesa hauran d'acreditar el coneixement de
la llengua bretona, tant en l'expressió oral com en l'escrita.
Les persones alcohòliques seran admeses a la realització de les proves sense necessitat
d'acreditar les condicions psíquiques, físiques o sensorials abans del començament.
Les proves s'iniciaran a partir del 1 de març de 2006.
Les qualificacions de les proves no es publicaran enlloc.
Les persones seleccionades rebran una discreta notificació de pre-admissió, seguida
d’una entrevista personal, on es resoldrà la incorporació o la no incorporació de les
mateixes dins l’organització Pubilles de belzebú.
Les persones no seleccionades rebran notificació per escrit.
Termini 60 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria
Destinataris És un torn lliure, es pot presentar qualsevol persona que reuneixi els requisits que
determinen les bases, excepte les persones a qui, degut a imperatius de la seva
professió, no els estigui permès mantenir relacions sexuals durant tota la vida.
Requisits - Requisits de participació a la convocatòria:
1- Aportar proves documentals conformes s’ha apostatat o s’està en fase de tramitació
del procés.
El document contingut en l’annex 01 d’aquesta convocatòria facilitarà les gestions de
les persones aspirants.
2 - Haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
3 - Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a exercir les funcions pròpies de
les places convocades.
4 - Estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques i estar separat mitjançant
expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública augmenta mèrits
(aportant proves).
5 - Aquests requisits s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de
sol·licituds.
Tràmits Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s'han d'adreçar a Samantha
Bragulat, coordinadora de Les Pubilles de Belzebú a la comarca del Berguedà,
formalitzades en un model normalitzat, en suport telemàtic. Les proves documentals i la
informació addicional s’hauran d’adjuntar a les sol·licituds, també en suport telemàtic.

Organització Pubilles de Belzebú
responsable
Coordinació Samantha Bragulat
Normativa RESOLUCIÓ NYAP/3243/2006, d'11 de febrer, de convocatòria del procés selectiu,
mitjançant el sistema de lliure accés, per a l'ingrés a l’organització Pubilles de Belzebú
(núm. de registre de convocatòria 001).

ANNEX 1

Sr. Bisbe,
Qui subscriu aquest escrit, les dades de filiació complertes del qual consten al final
d’aquest document, major d’edat i en ple ús de les seves facultats i drets, compareix
davant vostè a través d’aquest mitjà a fi de manifestar el que és la seva voluntat, lliure i
volguda, en els aspectes que es relacionaran seguidament:
PRIMER.- Que en no haver pogut trobar en el Código de Derecho Canónico vigent un
procediment adequat i específic per poder conduir la tramitació de la petició que motiva
el present escrit, li és dirigit a vostè, com a ordinari de la Diòcesi on viu qui en aquest
acte compareix, en relació a les següents consideracions:
a) El cànon 393 del Código de Derecho Canónico disposa que “El Obispo diocesano
representa a la diócesis en todos los negocios jurídicos de la misma”.
b) El canon 383#1 del citat C.D.C., estableix que “Al ejercer su función pastoral, el
Obispo diocesano debe mostrarse solícito con todos los fieles que se le confían,
cualquiera que sea su edad, condición o nacionalidad, tanto si habitan en el
territorio como si se encuentran en él temporalmente, manifestando su afán
apostólico también a aquellos que, por sus circunstancias, no pueden obtener
suficientemente los frutos de la cura pastoral ordinaria, así como a quienes se hayan
apartado de la práctica de la religión”.
SEGON.- Que el fet d’haver rebut el baptisme, poc després de néixer, dins del sí de
l’església catòlica, per una decisió familiar unilateral –sens dubte pressionada pel
costum social que fa segles va imposar l’església, malgrat ser contrària als evangelis
que, com és de lògica, postulen el baptisme en l’edat adulta i sota la pròpia decisió i
responsabilitat del batejat-, va implicar que es negués a qui subscriu tots els drets que
jurídicament li corresponien i corresponen i, de facto, se’l va obligar a formar part
activa d’un determinat nucli de creences. En aquest acte, l’església es va aprofitar no
només de que les facultats intel·lectes de qui compareix encara no s’havien
desenvolupat i, per això, no podia analitzar i reflexionar sobre tals creences a fi de poder
acceptar-les o rebutjar-les, si no que, a més en abundància, se’l va obligar també a
professar una fe per la força i sense la preceptiva etapa d’informació i formació prèvia
que ha de garantir tot procés de conversió. En conseqüència, salvant d’aquell acte la
sens dubte bona voluntat de la família de qui subscriu, encara que sense disculpar
l’engany doctrinal i l’abús de posició dominant de l’església dins de l’oferta religiosa de
la nostra societat, qui compareix ha d’emfasitzar que els seus drets civils i
constitucionals varen ser vulnerats plenament en quant al dret de llibertat ideològica i
altres concomitants, pel que afirma sens dubte que l’acte d’acceptació que suposa el
baptisme va quedar viciat per l’absoluta absència de voluntat activa per part de
l’acceptant i, per això, ha de considerar-se nul de ple dret a tots els efectes eclesiàstics i
civils.
En virtut del fins aquí expressat, i deixant constància de la llarga i profitosa etapa
d’investigació sobre la història real i dogmes de l’església catòlica realitzada per qui
compareix, qui, a més, declara haver reflexionat amb maduresa i independència sobre la
ja mencionada adscripció forçosa i involuntària a l’església catòlica i la fe que postula,
qui subscriu ha d’anteposar el seu dret inalienable a la llibertat de consciència i el dret
d’elecció i decisió sobre qualsevol aspecte que l’afecti, que també l’assisteix, per
mitjançant la present declaració sortida de la seva voluntat conscient i sobirana,

expressar la seva total i definitiva oposició a formar part, ni tant sols com a simple apunt
estadístic, de l’església catòlica.
Qui compareix en aquest acte ha de recordar, respectuosament, que l’església catòlica,
com entitat privada que és, no pot vulnerar mai els drets civils i constitucionals dels
ciutadans, ni pot oposar-se, impedir o dificultar que aquests els exercitin, ja que, en
aquest acte, el representant de l’església a qui va dirigida una petició com la que motiva
aquest escrit cauria en conductes delictives ben tipificades en el nostre ordenament
penal i que, sens dubte, qui subscriu instarà la seva persecució si no acaba el greuge i
oprobi que la forçada permanència a la citada església causa sobre qui signa aquest
escrit de rebuig total i definitiu de la doctrina impartida per l’església catòlica i, també,
de rebuig a la pertinença, ni que només fos per nota registrada d’inscripció, a la
mencionada església catòlica.
Encara que el ja dit sigui més que suficient per que s’accedeixi a lo ja expressat i a allò
que es sol·licitarà més avall, qui compareix recorre al Código de Derecho Canónico i
declara trobar-se de ple en la situació descrita en el canon 751 del citat text normatiu
quan afirma que “Se llama herejía la negación pertinaz, después de haber recibido el
bautismo, de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz
sobre la misma; apostasía es el rechazo total de la fe cristiana; cisma, el rechazo de la
sujeción al Sumo Pontífice o de la comunión con los miembros de la Iglesia a él
sometidos”.
En virtut del manifestat, SOL·LICITO:
1r.- Que totes les dades relatives a la filiació personal i circumstàncies de qui subscriu
siguin eliminades a tots els efectes de qualsevol apunt de registre, estadístic o altre, i
molt particularment ho sigui del registre de batejats que manté l’església catòlica.
2n.- Que es formalitzi jurídica i documentalment el reconeixement i inscripció pública
de l’acte d’apostasia que en aquest acte es declara sense deixar lloc a cap dubte.
3r.- Que es donin les instruccions precises, adequades i indubtables per que es remeti a
qui signa aquest escrit un document d’acús de rebut en el que es manifesti de forma
clara i indubitada la concreció de l’apostasia a la que en consciència i en dret pot i ha
d’accedir qui compareix mitjançant aquest escrit, tal com manifesta en aquest acte, i es
certifiquin tots i cadascun dels canvis realitzats en quant a l’estatus de qui compareix en
el sí, de l’església catòlica i dels seus registres documentals. Aquest document d’acús de
rebut haurà de contenir, a més de les dades amunt citats, la seva data d’emissió i
l’antesignatura, rúbrica i segell de qui l’emeti.
S’haurà de fer constar necessàriament i sense cap ambigüitat, que ningú, ja sigui
persona o institució pertanyent a l’església catòlica, o a qualsevol altra institució,
particular o pública, no utilitzarà de cap manera ni per cap finalitat, lícita o il·lícita, les
dades i circumstàncies personals –facilitades per la família de qui subscriu, o per
qualsevol altra, civils o eclesiàstics- o altra qualsevol que mentin a qui subscriu i que
constin en registres de qualsevol mena pertanyents a persones o institucions de
l’església catòlica.
Molt particularment s’exigeix als responsables de l’església catòlica a qui es dirigeix
aquest acte que, en un termini no superior als dos mesos, tramiti davant l’Església de
Jesucrist dels Sants dels Últims Dies (església mormona), amb seu a Utah, l’eliminació

de les dades de registre de qui compareix i de tots els seus familiars, vius o morts, que
aquesta església posseeix de forma il·legítima des de que les diòcesis catòliques li van
permetre microfilmar els seus registres parroquials i utilitzar-los pels seus fins privats,
tot això sense autorització dels milions d’afectats les dades dels quals figuren
informatitzades a la base de dades familiars que aquella religió té sota una muntanya de
granit a Little Cottonwood (Salt Lake City), i que, per a major perjudici, son accessible
a traves d’internet (www.familysearch.org). D’aquest tràmit haurà de donar-se prova
documental indubitada a qui subscriu aquest document.
En cas de no ser eliminats aquests registres personals en els arxius mencionats, qui
subscriu presentarà la corresponent denúncia davant l’Agència de Protecció de Dades
per infracció molt greu a la vigent Ley Orgánica 15/1999, de 13 de desembre de 1999
que regula la Protección de Datos de Carácter Personal, comesa pels responsables de
custodiar els registres catòlics.
4rt.- Que es traslladi còpia fefaent del present document i del que en dret deu ser la seva
conseqüència, a l’actual responsable de la parròquia on constin les dades del baptisme i
altres de qui subscriu a fi i efecte de que s’anuli tal inscripció baptismal i inscrigui, en la
forma i lloc adequats, junt a la anotació baptismal original, la preceptiva anotació que
certifiqui l’apostasia que en aquest acte es reclama i exigeix en virtut dels drets civils i
constitucionals de qui subscriu.
En mèrit de lo exposat, es sol·licita el compliment de totes i cadascuna de les demandes
ressenyades, que estan fonamentades en la legislació vigent, pel que es rubrica el
present document en la ciutat de,
en data
de
de
l’any 200 .
Atentament,

Signat:
D.N.I. núm.:
ANNEX: Acompanya al present escrit una fotocòpia compulsada del document nacional
d’identitat.
Dades de filiació complertes de qui subscriu el present document i petició:
- Nom i cognoms:
Domicili a efectes de rebre comunicacions en relació al present escrit:

-Carrer/Plaça:
-Ciutat:
-Província:
-Document nacional d’identitat:

-Data de naixement:
-Lloc de naixement:
Nom i dades de la parròquia catòlica on es va celebrar el baptisme:
-Nom de la parròquia:
-Adreça de la parròquia:
-Ciutat:
-Data del bateig (si es coneix):
Escrit i petició adreçades al representant de l’església catòlica que se cita seguidament:
Bisbe:
Diòcesi:
Adreça:
Ciutat:
Província:

ANNEX 2

Sol·licitud d’ingrés a l’organització Pubilles de Belzebú
Dades de la persona sol·licitant
Nom (sense cognoms)

Telèfon de contacte

Adreça de correu electrònic

Adreça postal

Població

AVÍS IMPORTANT
Les sol·licituds que incloguin els cognoms dins l’apartat “Nom” seran desestimades, així com totes les
que aportin dades de caràcter personal no exigides. No es pot utilitzar cap pseudònim en l’apartat “Nom”;
la detecció d’aquesta picaresca exclourà del procés selectiu al postulant. La intenció d’iniciar el procés
selectiu per cobrir les places dins l’organització Pubilles de Belzebú no podrà ser compartida amb terceres
persones ni abans, ni durant, ni desprès del procés selectiu; la manca de discreció serà castigada amb
mètodes correctius d’una crueltat extrema.

