
 
 

ALBERT MASSANA I GRÀCIA, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Gavà,  
 

PRESENTO 
 

D’acord amb l’establert a l’article 73.3 del Reglament Orgànic  Municipal, per 
tal que sigui discutida i votada al proper Ple Municipal de setembre, la següent: 
 

 
DECLARACIÓ POLÍTICA DE REBUIG A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL 

SUPREM REFERENT ALS SÍMBOLS EXTERIORS DELS EDIFICIS I ESPAIS 
PÚBLICS  
 

El dia 26 de maig del 2020 el Tribunal Suprem Espanyol fallava a favor del 
recurs d'apel·lació 1327/2018 pel qual es denuncia que l’Ajuntament de Santa 

Cruz de Tenerife, en sessió plenària, reconeixia i penjava la bandera tricolor 
canària al 2016.  
Aquesta sentència 564/2020 ve de lluny quan, després d’una denuncia al 

Tribunal Superior de Justícia de Canàries que va donar la raó a l’Ajuntament 
de Santa Cruz de Tenerife, l’Advocacia de l’Estat va actuar d’ofici.  

 
Aquesta sentència, que fixa doctrina, anul·la l’acord pres pel plenari municipal 
ja que segons la legislació actual (Constitució Espanyola, Llei Reguladora de 

les Bases del Règim Local i Llei Reguladora d’Ús de la Bandera Espanyola i 
d’Altres Banderes i Ensenyes) determina, entre d’altres coses, que les 

institucions públiques no són subjectes titulars del dret fonamental de la 
llibertat d’expressió. És a dir, els ajuntaments no gaudeixen del dret de 

llibertat d’expressió i, per tant, no poden mostrar cap tipus de banderes ni 
ensenyes a cap edifici públic. La doctrina marcada, per tant,  prohibeix 
qualsevol ensenya més enllà de la bandera municipal, comunitat, europea i 

espanyola.  
 

Ara, penjar una pancarta com les del “No a la guerra” del 2003 pot generar 
una imputació per delicte. O penjar una bandera LGTBI+ al balcó de 
l'ajuntament durant els dies assenyalats de commemoració del moviment, o 

la lila dels moviments feministes i de defensa dels drets de les dones; o fins i 
tot els crespons negres per condemnar atemptats i recordar-ne les víctimes, 

o els casos més recents en record a les víctimes del coronavirus. O si en algun 
moment es pengen uns llums desitjant “Bones Festes” durant el Nadal.  
 

Volem reclamar la pluralitat, tant de la societat com de les institucions, front 
a una pretesa neutralitat que en realitat vol la censura de l’expressió de la 

voluntat popular en edificis i vies públiques.  
 
La defensa de les llibertats personals no pot recaure només en mans de 

l’activisme.  
Les institucions han de ser la punta de llança de les demandes dels diferents 

col·lectius; així, les mostres de solidaritat des dels organismes públics 
esdevenen element clau en la introducció del debat social, en la visibilització 
de la lluita pels drets fonamentals i el reconeixement d’aquests a col·lectius 



 
 

que, a dia d'avui, segueixen patint discriminacions i violències i que compten 
amb el suport unànime de la societat.  
 

Aquest seria el cas de les banderes del col·lectiu LGTBI+ o la lila del feminisme, 
que lluny de ser enteses com un símbols polítics -ni tan sols ideològics- ha de 

ser enteses com el símbol representatiu de l’orgull d’un mateix a ser com és, 
de la reclamació d’igualtat en drets i llibertats i de la fi de les discriminacions. 
És per això que aquests símbols no poden ser censurats de la façana de 

qualsevol tipus d’edifici o lloc públic.  
 

Una bandera no posa fi a les vexacions, les injustícies i les violació dels drets 
socials, civils i polítics però esdevé la declaració de principis d’una societat que 
no vol callar front les injustícies. És l’exercici dels drets a la llibertat d’expressió 

dels ciutadans i ciutadanes dipositats en els seus representants electes.  
 

 
Per això proposem l’aprovació dels següents acords: 
 

1. Traslladar a l’Ajuntament de Santa Cruz de Tenerife la solidaritat i el 
rebuig de l’Ajuntament de Gavà a la sentència del Tribunal Suprem 

Espanyol.  
 
2. Sumar Gavà a la campanya d’exhibició de la bandera irisada als 

Ajuntaments penjant la bandera de l’arc de Sant Martí al balcó de 
l’Ajuntament en el Dia Internacional de l’Orgull LGTBI+, que se celebra 

el 28 de Juny de 2020.  

3. Traslladar els acords adoptats a l’Observatori Contra l'Homofòbia com a 

entitat activista dels drets LGTBI+ i als col·lectius de defensa dels drets 
de les dones.  

4. Traslladar els acords adoptats al Govern de la Generalitat de Catalunya, 

al Gobierno de España i al Tribunal Supremo i la ciutadania de Gavà a 
través dels mitjans de comunicació municipals. 

 
 
 

 

 

Gavà, 15 de juny de 2020 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

Albert Massana i Gràcia      
Grup Municipal d’ERC     

A LA SRA. ALCALDESSA - PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 


