
MOCIÓ DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR DE
TORREDEMBARRA-POBLE ACTIU, PROPOSANT LA 
MODIFICACIÓ DEL RETRAT DEL BORBÓ I LA COL-LOCACIÓ 
DE LA BANDERA ESTELADA A LA ZONA MÉS VISIBLE DE LA
FAÇANA DEL CONSISTORI

Atès que considerem que la institució monàrquica és una institució contrària als drets més 
fonamentals de la democràcia, totalment desfasada en el temps, i que el rei actual de l’estat 
espanyol és fill del que va ser nomenat i preparat pel dictador Francisco Franco, sense haver 
estat mai escollit democràticament, i que per tant, ens ha estat imposada als catalans. 

Atès que la família De Borbón ha encarnat històricament els valors de repressió, imposició i 
negació de drets individuals i col·lectius dels ciutadans dels Països Catalans. Atès que no 
creiem que la foto d’una persona que ocupa el seu càrrec de manera no democràtica hagi 
de presidir la principal institució democràtica d’aquesta vila. 

Atès que la nostra intenció era demanar la retirada de la foto del monarca Felip VI de Borbó 
de la sala de plens, però que l’article 85.2 del Reglament d’Organització, Funcionament i 
Régim Jurídic de les Entitats Locals diu textualment: “En lugar preferente del salón de 
sesiones estará colocada la efigie de S. M. El Rey”, sense indicar-ne ni la posició exacta ni la 
mida. 

Atès que el passat 24 de Maig les urnes de Torredembarra van expressar molt 
majoritariament una voluntat independentista inqüestionable, és tasca de les diferents 
formacions polítiques interpel·lades, materialitzar aquesta voluntat popular. 

Atès que la Candidatura d'Unitat Popular actua coherentment amb el seu programa electoral 
i polític; atès que en l'actualitat certs símbols espanyolistes i antidemocràtics han estat 
imposats i han perdut tota legitimitat política i democràtica, i atès que a la nostra vila existeix 
una majoria independentista o que aposta per l'exercici del dret a l'Autodeterminació, i que 
no se sent com a propis certs símbols.

Atès que la bandera estelada és la bandera que en l'actualitat respon a la voluntat i als 
interessos majoritaris dels veïns i veïnes de la vila de Torredembarra.

Atès que l'Estat Espanyol, és des del nostre parer, un estat que vulnera sistemàticament els 
drets socials i nacionals dels i les catalanes, i que dins d'aquest estat no és possible construir
el nostre futur col-lectiu com a poble.

La Candidatura d’Unitat Popular de Torredembarra proposa al ple de la corporació 
que prengui els següents acords: 

- Que la fotografia de Felip VI de Borbón deixi de presidir la sala de plens de l’Ajuntament de 
Torredembarra i, per tal de seguir complint la legislació vigent, es col·loqui un retrat seu, de la
mida d’una fotografia de carnet, a sobre de la porta que dóna accés a la sala de plens de 
l’Ajuntament de Torredembarra.

-Que s'instal-li la bandera estelada a la zona més visible de la façana del consistori de la Vila 
de Torredembarra.


