MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS AL PLE DEL 3 DE
JUNY DEL 2016 PER A LA RETIRADA DE L’ESTELADA DEL PARC DE BOMBERS DE
REUS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

L’estelada constitueix un símbol de la reivindicació independentista que no té cap
reconeixement legal vàlid com a símbol oficial i per tant no ha d’estar a cap espai ni edifici
públic.
La seva exhibició en un espai o edifici públic contravé els articles 9.3 i 103.1 de la
Constitució Espanyola ("l’Administració Pública serveix amb objectivitat els interessos
generals i actua d’acord amb els principis d’eficàcia, jerarquia, descentralització,
desconcentració i coordinació, amb supeditació plena a la llei i al Dret”).
D’altra banda, la sentència 933/2016 del Tribunal Suprem, Secció Setena, de 28 d’abril del
2016, en la part segona dels fonaments de dret recull que aquesta exhibició “és
incompatible amb el deure d’objectivitat i neutralitat dels Poders Públics i les
Administracions, en la mesura que aquests prenen partit per una posició parcial, és a dir,
no ajustada a aquest deure de neutralitat o equidistància, sinó alineada amb les
pretensions d’un grup de ciutadans amb inevitable exclusió de la resta (…) i que allò
rellevant no és que la bandera qüestionada pertanyi a un partit, o s’identifiqui amb una
concreta formació política, sinó que no pertany a -és a dir, no s’identifica amb- la
comunitat de ciutadans que, en el seu conjunt, i amb independència de majories o
minories, constitueix jurídicament el referent territorial de qualsevol de les Administracions
o Poders Públics constituïts a l’Estat espanyol o a la Comunitat Autònoma de Catalunya, i
per tant el seu ús per qualsevol d’aquestes Administracions o Poders trenca l’esmentat
principi de neutralitat, sent notori que la bandera estelada constitueix un símbol de la
reivindicació independentista”.
L’ús i l’exhibició de l’estelada en un edifici públic como és el Parc de Bombers de Reus
(depenent de la Generalitat i situat al nostre terme municipal) és partidista, ja que no
representa la totalitat dels reusencs. Per això, s’està exercint un abús sobre els ciutadans

que tenen altres ideologies que no s’avenen amb la independentista. Aquesta situació
il·legal contravé la Constitució Espanyola i la sentència anteriorment esmentada.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents
ACORDS:
Primer. Instar el Delegat del Govern de la Generalitat al Camp de Tarragona per tal que
adopti les mesures corresponents en ordre a la retirada definitiva de l’estelada que oneja
al Parc de Bombers de Reus a fi de complir amb la normativa vigent.
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