
 
 
 
 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ I EN PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ I EN PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ I EN PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ I EN     
DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCALDEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCALDEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCALDEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL    

    
 
El passat 18 de gener de 2014 es publicà al Butlletí Oficial de les Illes Balears 
la resolució del vice-president i conseller de Presidència del Govern de les 
Illes Balears, per la qual es sotmet a informació pública l'esborrany de decret 
sobre ús de símbols als immobles o mobles afectes als serveis públics de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que desenvolupa la Llei 9/2013, de 
23 de desembre, que regula l'ús dels símbols institucionals de les Illes 
Balears. 
 
L'esmentat esborrany de decret pretén desenvolupar l'article 4 de la 
denominada Llei de Símbols, amb la voluntat, segons l'exposició de motius, 
de prohibir tota aquella simbologia que “comprometin la neutralitat i 
l'objectivitat”, afirmant en referència als serveis públics que “han de quedar 
al marge de qualsevol expressió, sigui política o de qualsevol àmbit”, una 
pretesa voluntat de neutralitat que el Govern pretén garantir a través de la 
concessió d'una autorització prèvia a l'ús dels símbols de tota mena, que en 
el seu moment el Consell Consultiu va considerar que vulnerava la llibertat 
d'expressió, al establir un sistema de censura prèvia. 
 
Els Socialistes ja hem considerat molt greu la instauració de la censura 
prèvia per part de la  Llei 9/2013, de 23 de desembre, que regula l'ús dels 
símbols institucionals de les Illes Balears, a la que vàrem votar en contra el 
desembre passat, ara, a més, amb l'esmentat decret s'empitjora, agreujant 
l'atemptat contra la llibertat d'expressió al ampliar les prohibicions, donant-
se, per exemple a l'article 3 a la “Definició de símbol”, una descripció 
extensiva del concepte, incorporant com a símbol tot tipus de manifestació 
de tipus gràfic, sonor o “qualsevol altre de diferent naturalesa”. Només per 
aquesta definició tan àmplia ja seria inacceptable aquest decret, ja que 
augmenta les restriccions a la llibertat d'expressió que apareixien a la llei. 
 
A més, cal afegir que per altra banda la  Llei 9/2013, de 23 de desembre, que 
regula l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, preveia la 
possibilitat de declaració de símbols locals per part de les administracions 
locals, previsió a la que s'han acollit diferents Ajuntaments de la nostra 
Comunitat Autònoma per declarar la bandera quatribarrada com a símbol 
local. Aquest aspecte queda prohibit de fet per l'article 4.a) del decret en el 
que consideram un atemptat inacceptable contra l'autonomia local. 
 
Finalment, la decisió d'autoritzar o no un símbol queda amb aquest decret 
en mans d'autoritats polítics, directors generals de les conselleries 
competents, sense cap garantia d'imparcialitat a l'hora d'establir el que el 
Govern considera símbols “neutrals” o no, deixant-ho per tant en mans de 
l'arbitrarietat del responsable polític, i establint un complex procediment 
d'autorització que no afavoreix per res la lliure expressió d'opinions, una 



llibertat protegida per la Constitució Espanyola, cal recordar-ho, a l'article 
20, que expressament prohibeix qualsevol tipus de censura prèvia. 
 
Consideram que amb aquest decret el Govern continua amb la seva intenció 
de vulnerar la llibertat d'expressió dels ciutadans i ciutadanes de les Illes 
Balears, com feia amb la Llei de Símbols, empitjorant la vulneració d'aquesta 
llibertat amb el seu desenvolupament administratiu, donant-se, a més, 
l'agreujant de que amb el decret també s'ataca l'autonomia local. 
 
Aquest atac a la llibertat d’expressió, i ara a l’autonomia local, responen a 
una mentalitat autoritària de la dreta que governa a les Illes Balears 
actualment, i s’ha demostrat com a resposta desproporcionada a les 
crítiques rebudes per les seves polítiques reaccionàries per part de la 
societat civil balear, especialment pel sector educatiu, els docents que han 
donat exemple de civisme i de convicció en la defensa de l’educació pública i 
de qualitat a les nostres Illes. 
 
Front a la legítima protesta el Govern del PP ha reaccionat no només amb 
lleis restrictives de les llibertats civils, sinó especialment amb mesures 
repressores d’aquells docents més significats en la particular croada que la 
dreta balear s’ha proposat contra mestres, professors i el conjunt de la 
comunitat educativa. 
 
Davant aquests atacs a les llibertats civils, a l’autonomia local,  i la política 
repressiva del Govern Bauzá el Consell Polític pren els següents acords: 
 

� El Consell Polític del PSIBEl Consell Polític del PSIBEl Consell Polític del PSIBEl Consell Polític del PSIB----PSOEPSOEPSOEPSOE rebutja expressament la voluntat del  rebutja expressament la voluntat del  rebutja expressament la voluntat del  rebutja expressament la voluntat del 
Partit Popular de les Illes Balears i del Govern de José Ramón Bauzá Partit Popular de les Illes Balears i del Govern de José Ramón Bauzá Partit Popular de les Illes Balears i del Govern de José Ramón Bauzá Partit Popular de les Illes Balears i del Govern de José Ramón Bauzá 
de vulnerar la llibertat d'expressió dels ciutadans i ciutde vulnerar la llibertat d'expressió dels ciutadans i ciutde vulnerar la llibertat d'expressió dels ciutadans i ciutde vulnerar la llibertat d'expressió dels ciutadans i ciutadanes de les adanes de les adanes de les adanes de les 
Illes Balears, a través de l'establiment de la censura prèvia amb la  Illes Balears, a través de l'establiment de la censura prèvia amb la  Illes Balears, a través de l'establiment de la censura prèvia amb la  Illes Balears, a través de l'establiment de la censura prèvia amb la  
Llei 9/2013, de 23 de desembre, que regula l'ús dels símbols Llei 9/2013, de 23 de desembre, que regula l'ús dels símbols Llei 9/2013, de 23 de desembre, que regula l'ús dels símbols Llei 9/2013, de 23 de desembre, que regula l'ús dels símbols 
institucionals de les Illes Balears.institucionals de les Illes Balears.institucionals de les Illes Balears.institucionals de les Illes Balears.    

    
� El Consell Polític del PSIBEl Consell Polític del PSIBEl Consell Polític del PSIBEl Consell Polític del PSIB----PSOEPSOEPSOEPSOE exigeix al Govern de les Illes Balears  exigeix al Govern de les Illes Balears  exigeix al Govern de les Illes Balears  exigeix al Govern de les Illes Balears 

lllla retirada immediata de  l'esborrany de decret sobre ús de símbols a retirada immediata de  l'esborrany de decret sobre ús de símbols a retirada immediata de  l'esborrany de decret sobre ús de símbols a retirada immediata de  l'esborrany de decret sobre ús de símbols 
als immobles o mobles afectes als serveis públics de la Comunitat als immobles o mobles afectes als serveis públics de la Comunitat als immobles o mobles afectes als serveis públics de la Comunitat als immobles o mobles afectes als serveis públics de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears, en tant que atempta contra la llibertat Autònoma de les Illes Balears, en tant que atempta contra la llibertat Autònoma de les Illes Balears, en tant que atempta contra la llibertat Autònoma de les Illes Balears, en tant que atempta contra la llibertat 
d'expressió i l'autonomia local i  la derogació de ld'expressió i l'autonomia local i  la derogació de ld'expressió i l'autonomia local i  la derogació de ld'expressió i l'autonomia local i  la derogació de la  Llei 9/2013, de 23 a  Llei 9/2013, de 23 a  Llei 9/2013, de 23 a  Llei 9/2013, de 23 
de desembre, que regula l'ús dels símbols institucionals de les Illes de desembre, que regula l'ús dels símbols institucionals de les Illes de desembre, que regula l'ús dels símbols institucionals de les Illes de desembre, que regula l'ús dels símbols institucionals de les Illes 
Balears.Balears.Balears.Balears.    

� El Consell Polític del El Consell Polític del El Consell Polític del El Consell Polític del PSIBPSIBPSIBPSIB----PSOE exigeix al Govern a que aturi PSOE exigeix al Govern a que aturi PSOE exigeix al Govern a que aturi PSOE exigeix al Govern a que aturi 
l'estratègia repressiva per atemorir la comunitat educativa i la l'estratègia repressiva per atemorir la comunitat educativa i la l'estratègia repressiva per atemorir la comunitat educativa i la l'estratègia repressiva per atemorir la comunitat educativa i la 
ciutadania, advertint a la ciutadania, advertint a la ciutadania, advertint a la ciutadania, advertint a la població dels límits de la llibertat població dels límits de la llibertat població dels límits de la llibertat població dels límits de la llibertat 
d'expressió, uns límits de cada vegada més estrets, i expressa la seva d'expressió, uns límits de cada vegada més estrets, i expressa la seva d'expressió, uns límits de cada vegada més estrets, i expressa la seva d'expressió, uns límits de cada vegada més estrets, i expressa la seva 
solidaritat i el seu suport a Jaume March, Rafel Andreu, Margalida solidaritat i el seu suport a Jaume March, Rafel Andreu, Margalida solidaritat i el seu suport a Jaume March, Rafel Andreu, Margalida solidaritat i el seu suport a Jaume March, Rafel Andreu, Margalida 
Seguí i Jaume Bonet, i a la resta de la comunitat educativa.Seguí i Jaume Bonet, i a la resta de la comunitat educativa.Seguí i Jaume Bonet, i a la resta de la comunitat educativa.Seguí i Jaume Bonet, i a la resta de la comunitat educativa.     


