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14.8. Moció que presenta el grup municipal d’ERC en defensa de la separació de poder.

Un del pilars fonamentals de les nostres democràcies contemporànies és la separació de
poders. La teoria política escrita a mitjans del Segle XVIII per Montesquieu (a l'obra
L'esperit de les lleis) va ser pensada per lluitar contra el despotisme i bevia dels autors
clàssics grecs, però degut al seu èxit modern ha tingut vigència fins als nostres dies, i per
tant ha estat assumida per la majoria de constitucions actuals, com ara l'espanyola.
Montesquieu pensava que per prevenir l'abús del poder i per preservar la llibertat política
era necessari que el sistema polític estigués compost per diferents poders independents
que s'haurien d'equilibrar, però que mai es concentressin en les mateixes mans.
Montesquieu va proposar la divisió de poders en tres branques:
-La branca legislativa, responsable de crear les lleis i les alteracions o revocacions de les
lleis existents. Els parlaments
-La branca executiva, responsable d'assegurar-se que les lleis es portin a terme; inclou la
creació de polítiques i l'elecció de la manera en la qual les polítiques es realitzen. Els
governs
-La branca judicial, responsable d'interpretar la llei i aplicar la llei en situacions
específiques. Els tribunals
En els darrers temps, i massa sovint, estem veient com l'alta magistratura espanyola
aprofita qualsevol sentencia per legislar, traspassant els límits de les seves competències,
que no són altres que interpretar la llei per jutjar fets. Les seves funcions no són prohibir,
vetar, censurar o altres accions que van contra drets tant fonamentals com és el Dret a la
llibertat d'expressió, com ha estat en el cas de la sentencia del Tribunal Suprem on anul·la
la decisió del Ple de 1'Ajuntament de Tenerife de penjar la bandera tricolor canària,
bandera que utilitzen els grups independentistes canaris, i que va ser penjada en una
cantonada de l'edifici.
El TS legisla, no sent la seva funció, ates que en la sentencia prohibeix que als
ajuntaments es puguin penjar altres ensenyes, ni que sigui puntualment, que no siguin les
oficials. Un fet, la prohibició, que no esta contemplat en l'anomenada Llei de banderes, on
només es regula la preeminència de la bandera espanyola, en cap cas es prohibeix que el
municipi expressi sentiments majoritaris o recolzaments a minories o a moviments
reivindicatius de la ciutadania. El TS, un cop més, sembla oblidar qui té el poder i quina és
la seva funció. El poder és del poble, la ciutadania. I la funció del TS és interpretar i aplicar
la llei en situacions específiques: els fets.
Dit això, el Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Sant
Pere de Ribes proposa, si s'escau, els següents acords pera la seva aprovació:
1. Fer públic el rebuig a la sentencia, ates que atempta contra l'autonomia municipal i la
llibertat d'expressió dels legítims representants de la ciutadania.
2. Habilitar un espai concret al nucli de les Roquetes i al nucli de Ribes on poder onejar
les ensenyes, que en cada moment, a proposta de la ciutadania, el plenari aprovi col·locar,
mentre no sigui revocada la sentencia.
3. Notificar aquesta decisió a la Conselleria de Polítiques Digitals i Administració Pública i
al Tribunal Suprem.
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Defensa la moció el regidor, Sr. Xavier Pascual Soriano.
Sotmesa la moció a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva denegació per dotze
vots a favor: Onze del PSC-CP i un de Ciutadans. Voten a favor: Els cinc regidors de
Construïm, un de Fem Poble- En Comú Podem i un d’ERC.
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