
Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

CERTIFICO:

Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va 
adoptar en sessió ordinària de data 25 de juny de 2020, per majoria simple dels regidors i 
regidores presents ( 9 abstencions del grup municipal CP, 5 vots a favor del grup municipal 
ERC, 3 vots en contra del grup municipal C's, 3 vots a favor del grup municipal 
GuanyemC-AMUNT, 3 vots a favor del grup municipal ECP, 1 vot a favor del grup 
municipal JxCdv i 1 vot en contra del grup municipal PP) l'acord següent:

"MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE JUNTS PER
CERDANYOLA, GUANYEM CERDANYOLA I ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA EN FAVOR DE LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ I CONTRA LA 
PROHIBICIÓ DE L’EXHIBICIÓ DE BANDERES «NO OFICIALS» EN FAÇANES 
D’EDIFICIS PÚBLICS

El passat 1 de juny de 2020 el Tribunal Suprem va emetre un dictamen que prohibeix 
l’exhibició de banderes no oficials en façanes dels edificis públics, segons una sentencia 
sobre l'exhibició de la bandera tricolor canària a l'Ajuntament de Santa Cruz de Tenerife l’any 
2016. 

Aquesta sentència fereix greument el dret a llibertat d'expressió i afecta greument la 
possibilitat de representar la diversitat dels nostres ciutadans i ciutadanes en un moment on 
aquest dret ja ha estat greument danyat en repetides vegades.

El consistori de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès disposa, en diferents dies assenyalats, 
de la possibilitat de mostrar banderes de diferents sensibilitats socials, com seria la bandera 
LGTBI+, el llaç lila que representa els drets de la dona, o la bandera del Tibet. La 
manifestació de la defensa de drets, a partir de símbols que els representen, mai pot ser 
considerat com la pèrdua de la neutralitat de les institucions. Que el Tribunal Suprem hagi 
resolt una sentència així afecta directament la possibilitat de seguir mostrant símbols dels 
diferents col·lectius i sensibilitats de la nostra ciutat. 

El pluralisme, l'expressió tradicional de solidaritat i sensibilitat política, i la diversitat son 
elements consubstancials amb la nostra identitat i que ens fan ser i sentir orgullosos de 
pertànyer a aquesta ciutat i un fet que uneix socialment als partits de Cerdanyola. 

Al llarg de la historia sempre que hi ha hagut un fet rellevant sobre el que l’Ajuntament, com 
representant legítim de la ciutadania, ha decidit pronunciar-se. 

El Ple ACORDA

Primer. REFERMAR el compromís amb la pluralitat social i ideològica i la capacitat de 
poder expressar els acords polítics exhibint els símbols que es creguin convenient.

Segon. COMPROMETRE’S a defensar la llibertat d’expressió i el pluralisme polític i 



cultural que representen l'exposició d’aquests símbols. "

I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que 
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor regidor delegat de Secretaria de 
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

Vist i plau
La Secretària General El Regidor delegat de Secretaria,

Aurora Corral García Víctor Francos Díaz


