
 

 

 
 
      
 

 

 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE  ......................AL PLE DE 

L’AJUNTAMENT ......................... 

 

ASSUMPTE: llibertat d'expressió i d'ús de símbols no oficials 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

 

L'apartat 2) b) de l'article 4 de la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, 

aprovada pel Parlament de les Illes Balears, estableix que a més dels símbols oficials de les 

Illes Balears estaran permesos aquells altres símbols “representatius de declaracions oficials 

d'interès local, autonòmic, nacional o internacional”. 

Atès que l'Estatut d'Autonomia (article 88.1) i la Constitució Espanyola (article 201.1) 

consagren com un dret fonamental “expressar i difondre lliurement els pensaments, les idees i 

les opinions mitjançant la paraula, l’escriptura o qualsevol altre mitjà de reproducció.”  

 

Atès que el punt 20.2. de la Constitució Espanyola també deixa clar que “L’exercici d’aquest 

dret no podrà ser restringit per mitjà de cap tipus de censura prèvia”. 

Atès que els ajuntaments, com a poder públic, tenen el deure de respectar, protegir i promoure 

els drets fonamentals, entre ells el de la llibertat d'expressió, recollits en la Declaració de Drets 

Humans, als pactes internacionals de drets civils i polítics i de drets econòmics, socials i 

culturals; i a la Convenció Europea de Drets de l’Home i Llibertats Fonamentals. 

Atès que, per altra banda, la societat civil té el dret a participar de la vida pública, a opinar, a 

dissentir i a manifestar qualsevol desacord, a través de diferents formes expressives.  

Atès que, com a resultat de les decisions del Govern de les Illes Balears en matèria lingüística 

i educativa, un ampli sector de la societat civil utilitza el llaç quatribarrat com a símbol a favor 

de la llengua catalana, i l'ha exposat públicament a les seves façanes.  

I finalment, davant la prescripció de la llei de símbols que estableix de forma general 

l'autorització prèvia necessària de les escoles per a poder manifestar lliurement la seva opinió 

a través de símbols a la façana dels centres, les corporacions locals, a través de l'article 4) 2) 

b) de la mateixa llei, tenen la possibilitat de facilitar l'exercici del dret a la llibertat d'expressió 

dels centres escolars. La declaració de símbol oficial d'interès local per part de l'Ajuntament 

del llaç quatribarrat o de qualsevol altre símbol expressió de la llibertat de consciència i de la 

llibertat ideològica, converteix aquests en símbols permesos per la llei, sense la necessitat de 

cap autorització prèvia de la conselleria competent, i poden ser penjats a tots els edificis 

afectats als serveis públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ubicats en el seu 

municipi. 

 
Per tot açò, els Grup Municipal de ................................presenta davant el Ple per al 
seu debat i aprovació, si escau, els següents acords: 

 

Per tot l'exposat anteriorment, l’ajuntament ………………proposa els següents acords: 



 

 

 
 
      
 

 

 

1. L'Ajuntament ……………acorda declarar el llaç quatribarrat com a símbol oficial 

d'interès local als efectes de l'apartat 2) b) de l'article 4, de la Llei sobre l'ús dels 

símbols oficials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

2. L'Ajuntament …………acorda declarar com a símbols oficials d'interès local totes 

aquelles manifestacions simbòliques aprovades pels centres escolars del municipi als 

efectes d'atorgar el caràcter de símbol permès, no subjecte a autorització prèvia, 

establert a l'article 4, apartat 2) b). 

 
 

.....................,  20 de desembre de 2013 

 

 

Portaveu del Grup Municipal de .................................. 


