
.¡. 
L'Aicaldessa de Barcelona 

Ma Llanos de Luna Tobarra 
Delegada del Govern a Catalunya 
Mallorca 278 
08037 BARCELONA 

Senyora, 

En data 30 de juliol de 2015 ha tingut entrada al Registre General de 
I'Ajuntament de Barcelona un requeriment de data 27 de juliol de 2015 a 
l'empara de l'article 65 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
del Regim Local (LRBRL) i que té per objecte una suposada retirada de l'efígie 
del Cap de I'Estat del Saló de Plens de I'Ajuntament de Barcelona. 

Com Alcaldessa de Barcelona, no puc més que fer-li avinent el meu desacord 
amb el referit requeriment, tant pel que fa a la incorrecció en el tractament 
d'una institució democratica com I'Ajuntament de Barcelona, capital de 
Catalunya, com per les imprecisions d'algunes de les afirmacions que s'hi 
contenen. 

Les relacions entre els poders públics democratics es fonamenten en els 
principis de competencia, lleialtat i el respecte mutu i, en cap cas, en una 
inexistent subordinació jerarquica que sembla desprendre's del to i contingut 
del vostre requeriment, que si bé utilitza una habilitació legal correcta, la de 
l'article 65 de la llei basica, comporta un menysteniment institucional cap a 
I'Ajuntament de Barcelona. 

Aquesta desconsideració es posa més de manifest en la mesura que el 
requeriment conté imprecisions i incorreccions que inhabiliten l'ús de l'article 65 
com a mecanisme de reacció davant una actuació que presumptament 
vulnerés l'ordenament jurídic. 

La primera imprecisió del vostre requeriment és la que fa referencia a una 
suposada negativa a col·locar l'efígie o el retrat del SM El Rei en lloc preferent 
del Saló de Plens de I'Ajuntament. 

Li he de fer saber que, ni jo com a Alcaldessa i Presidenta del Consell Plenari, 
ni cap deis membres del govern, no ha donat cap ordre que suposi una 
negativa a col·locar l'efígie del Rei Felip Vle. És més, el que s'ha fet és la 
retirada del bust del Rei Joan Caries 1, dones ja no és Rei d'acord amb la Ley 
Orgánica 312014, de 18 de junio, por la que se hace efectiva la abdicación de 
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Su Majestad el Rey Don Juan Carlos 1 de Barbón, publicada al BOE 148, de 19 
de juny de 2014. 

L'única activitat que s'ha produ'ft, i per tant l'única susceptible de rev1s1o 
jurídica, ha estat la retirada del Saló de Plens del bust de !'anterior Cap de 
I'Estat, regularitzant una situació totalment impropia des del mes de juny del 
2014. 

La correcció d'aquesta anomalia no tan sois no representa cap actuació 
contraria a l'ordenament jurídic, que habilitaria un possible requeriment de la 
Delegació del Govern, sinó que significa i comporta el compliment de la referida 
Llei Organica 3/2014. 

Em consta que I'Ajuntament de Barcelona, en data de 20 de juny de 2014, a 
través del seus serveis de protocol i mitjangant la web del Ministeri 
d'Administracions Publiques, va sol·licitar diverses fotografies de l'actual 
monarca per tal de regularitzar la situació a diverses dependéncies municipals, 
sense que s'hagi rebut resposta a la petició municipal. 

És sorprenent que la Delegació del Govern no s'hagi preocupat per aquesta 
situació durant el darrer any i, només quan des del govern municipal es 
corregeix una evident anomalia, es respon amb un requeriment del tot impropi. 

La segona imprecisió del seu requeriment és la que fa referencia a l'exigéncia 
que certifiquem documental i graficament que hem adoptat les mesures per tal 
que al Saló de Plens hi hagi una efigie o retrat de SM El Rei, donant 
compliment a l'article 85.2 del Reial Decret 2568/1986, quan és evident que dita 
obligació es refereix al moment en qué el Saló de Plens adquireix aquesta 
condició per la celebració efectiva d'una sessió del maxim organ col·legiat de 
govern de I'Ajuntament 

Estem dones davant d'un requeriment nul per impossibilitat del seu compliment, 
atés que la imatge de SM El Rei presideix el saló de sessions del Consell 
Plenari (quan es faci i on es faci) i I'Ajuntament de Barcelona fins el mes 
d'octubre, no celebrara sessió ordinaria del Consell Plenari i l'obligació on 
desplega efectes és en la sessió del Pie (quan es celebri), no en la Sala buida 
que hi ha ara. El requeriment expira el seu termini el 30 d'agost de 2015, i dins 
aquesta data no hi ha possibilitat material ni de complir, ni d'incomplir la norma 
que addülu, perqué no s'ha celebrat cap sessió. 

És per tot aixo que li faig avinent la voluntat d'aquesta Alcaldessa i del govern 
municipal de resoldre, amb la maxima celeritat, la qüestió de la simbologia del 
Saló de Plens de I'Ajuntament de Barcelona per tal que les properes sessions 
del Consell Municipal de Barcelona es celebrin amb tots el elements simbolics 
que estableix la Llei i que s'estableixin en exercici de la potestat normativa que 
l'ordenament jurídic reconeix a I'Ajuntament de Barcelona i amb respecte a la 
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singu laritat histórica i de capitalitat de Barcelona, i als principis de legalitat, 
democratic, neutralitat religiosa i ús no partidista, que són els propis de la ciutat 
de Barcelona. 

L'Aicaldessa 

Ada 

Barcelona a, quatre de setembre de dos mil quinze. 
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