Excma. Sra. Mª Llanos de Luna Tobarra
Carrer Mallorca, 278
Barcelona

Excma. Sra. Delegada del Govern de la Nació a Cataluña,
RAFAEL ARENAS GARCÍA, president de "SOCIETAT CIVIL CATALANA,
ASSOCIACIÓ CÍVICA I CULTURAL" (SCC), amb domicili a efectes de notificacions al
carrer Còrsega 270, 3r 5a de Barcelona - 08008 i per a notificacions electròniques en
presidencia@societatcivilcatalana.cat, COMPAREIX i com millor procedeixi en Dret,
DIU:
PRIMER.- Que SCC en les campanyes electorals corresponents a les eleccions municipals
de 24 de maig, autonòmiques de 27 de setembre i generals de 20 desembre 2015 ha
presentat nombroses queixes davant les juntes electorals de zona informant de la presència
de banderes estelades en edificis oficials i locals electorals.
SEGON.- Com a conseqüència d'aquestes queixes, la Junta Electoral Central en resolució
de 13 de maig de 2015, confirmada posteriorment en una altra resolució de 20 del mateix
mes, va acordar considerar contrària a la LOREG la presència d'aquests símbols partidistes
i va disposar la seva retirada. En aplicació d'aquesta doctrina, les juntes electorals han
ordenat la retirada de les banderes estelades i, en alguns casos, han iniciat expedients
sancionadors contra els responsables de la seva col·locació.
TERCER.- Recentment, la Sala Tercera del Tribunal Suprem en sentència de 28 d'abril de
2016 ha establert que la presència de les banderes estelades als edificis oficials i espais
públics és partidista i contraria al principi de neutralitat de les institucions. A aquests
efectes, ha recordat que l'adopció d'acords en aquest sentit no legitima la col·locació
d'aquestes banderes. Adjunt acompanyo a aquest escrit l'esmentada sentència per al seu
coneixement i efectes.
En relació amb l'esmentada sentència, poso de manifest alguns paràgrafs d'interès de la
mateixa:

-

La sentència recorda l'obligació de les administracions públiques de complir el

principi de neutralitat sempre i no només en període electoral. Això es desprèn
inequívocament d'aquesta declaració: "L'afirmació d'objectivitat i neutralitat de
l'Administració ha de vincular-se necessàriament als principis de legalitat i interdicció de
l'arbitrarietat (art. 9.3 CE i 103.1 CE) [...], i més concretament per a les entitats locals, a allò
que està clarament disposat en l'art. 6 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local”.
-

Al seu torn, el pronunciament judicial reforça la idea de pluralitat en la societat

catalana perquè la sentència qualifica la bandera estelada com una ensenya de part i no del
conjunt de la ciutadania: "El que és 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 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, a la Comunitat Autònoma
de Catalunya o a la província de Barcelona, i per tant el seu ús per qualsevol d'aquestes
administracions o Poders trenca el referit principi de neutralitat, sent notori que la bandera
estelada constitueix un símbol de la reivindicació independentista d'una part dels ciutadans
catalans representats per una part dels partits polítics, i sistemàticament emprat per aquelles
forces polítiques que defensen aquesta opció independentista, però no té reconeixement
legal vàlid com a símbol oficial de cap Administració territorial, resulta obvi que el seu ús i
exhibició per un poder públic -en aquest cas de nivell municipal- només pot ser qualificat
de partidista quant associat a una part -per important o rellevant que sigui- de la ciutadania
identificada amb una determinada opció ideològica (encara que aquesta sigui compartida
per diversos partits o forces electorals), però no representativa de la resta dels ciutadans
que no s'alineen amb aquesta opció, ni per tant, amb els seus símbols ".
-

Per això, l'Alt Tribunal rebutja expressament que l'exhibició de símbols partidistes

pugui sostenir-se en acords adoptats en els plens de les corporacions públiques i ho fa així:
"La vinculació entre democràcia i Estat de Dret no és accessòria, sinó substancial, de
manera que només és possible qualificar d'actes o decisions democràtics els que s'ajusten,
en el seu procediment d'adopció i en el contingut, a la llei. En aquest sentit, no es pot
acceptar de cap manera que la col·locació de les banderes partidistes [...] en edificis i llocs
públics constitueixi un acte de 'obligat' compliment que s'imposa als alcaldes ja que obeeix
a la decisió 'democràtica' d'un ple municipal adoptada amb el vot de regidors

democràticament elegits. Amb altres paraules, el fet que els acords en els òrgans col·legiats
es prenguin democràticament de cap manera els fa conformes a Dret, sinó que precisament
estan subjectes a aquest i per això poden ser invalidats, sense que la formació democràtica
dels mateixos els esmeni ni pugui prevaler sobre l'ordenament jurídic, que vincula tots els
poders públics".
QUART.- Com abans s'ha afirmat el deure de neutralitat de les institucions ha de ser
permanent però s'ha d'incrementar el zel en el compliment d'aquest principi singularment
en períodes electorals. A aquests efectes, és notori que per Real Decret 184/2016, de 3 de
maig, de dissolució del Congrés dels Diputats i del Senat, s'ha procedit a convocar
eleccions generals per al dia 26 de juny de 2016, per la qual cosa està terminantment
prohibida l'exhibició d'aquestes banderes partidistes en edificis oficials, locals electorals i
espais públics. L'incompliment d'aquest mandat pot donar lloc a una infracció electoral i a
la comissió de delictes en cas de desobediència.
CINQUÈ.- En virtut del que s'ha exposat, des de Societat Civil Catalana considerem que
s'ha de posar en coneixement de les diferents administracions públiques aquesta sentència i
procedir a la identificació d'aquells edificis oficials i espais de titularitat pública a on onegen
banderes estelades i procedir a requerir a les autoritats competents a que cessin en aquest
comportament.
En virtut del que s'ha exposat,
SOL·LICITO: Que tingui per presentat aquest escrit i la documentació que l'acompanya i,
en la seva virtut, acordi remetre a les diferents administracions públiques de Catalunya el
contingut de la sentència del Tribunal Suprem de 28 d'abril de 2015 i, en compliment del
que allà es disposa, els requereixi perquè retirin les banderes estelades que onegen en
edificis oficials i espais públics.
De conformitat amb l'anterior, entenem pertinent que procedeixi a posar en coneixement
de les diverses juntes electorals de zona i provincials aquells casos en què s'acrediti la
presència d'aquestes banderes partidistes durant el període de campanya electoral.
Barcelona, 31 de maig de 2016

