
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS AL PLE DE L'1 DE

DESEMBRE DEL 2017 PER A LA RETIRADA DE QUALSEVOL ELEMENT O SÍMBOL

POLÍTIC DELS ESPAIS PÚBLICS

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Durant el mes de novembre a la façana del nostre Ajuntament s’ha col·locat una pancarta

de dimensions considerables amb la llegenda “Llibertat presos polítics”, la qual respon

únicament a interessos partidistes i electoralistes del Sr. alcalde i que, per això, de cap

manera representa l’opinió de la majoria dels veïns de Reus. 

A més, i donant per suposat que la mateixa es refereix als denominats “Jordis” i a part de

l'antic “Govern”, cal esmentar que es tracta de presumptes delinqüents comuns, als quals

ni  tan  sols  Amnistia  Internacional  reconeix  la  condició  de  “presos  de  consciència”  o

“presos polítics”. No cal comentar que la llegenda de l’esmentada pancarta suposa un

atemptat a la divisió de poders, qüestió que sembla no importar el més mínim al nostre

alcalde. Com tampoc sembla importar-li que es vulnerin els principis de pluralisme polític i

neutralitat  ideològica  dels  ens  públics  que  garanteix  la  Constitució  Espanyola  en  els

articles 9.3 i  103 respectivament,  com a manifestació  del  concret mandat  dirigit  a les

administracions públiques de servir amb objectivitat l’interès general. 

Alhora  segueixen  sense  col·locar-se  les  banderes  institucionals  a  la  façana  de

l’Ajuntament, incomplint així els articles 3, 4 i 5 de la Llei 39/1981 (Llei de banderes). 

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents 

ACORDS:

Primer. Que es retiri la pancarta de la façana de l’Ajuntament amb la llegenda “Llibertat

presos polítics” i qualsevol altre element o símbol que alteri la neutralitat institucional dels

espais o edificis públics del municipi. 

Segon.  Que  es  reguli  l’ús  dels  espais  públics  perquè  no  puguin  ser  posicionats

políticament,  respectant  així  la  diversitat  ideològica  de  la  totalitat  dels  ciutadans  del

municipi.  



Tercer. Que es col·loquin les banderes espanyola, catalana i  de Reus a la façana de

l’Ajuntament. 

  

Reus, 24 de novembre de 2017

Sr. Juan Carlos Sánchez Martínez

Portaveu G. M. Ciutadans


