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MOCIO . OUE PR SENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE
L'AJUNTAMENT DE PORRERES PER A LA RETIRADA DE SIMBOLS I
PER L'IMPULS DE LA MEMÓRIA
DISTINCIONS FRANQUISTES
DEMOCRATICA.

I

Informes del Consell d'Europa i de diferents organismes i experts de Nacions Unides
acrediten que durant la dictadura fianquista es varen cometre crims de lesa humanitat i
crims de guerra.
El Comissari pels Drets Humans del Consell d'Europa fa referéncia a 114.226 víctimes
de desaparició forgada entre el 17 de juliol del 1936 i desembre de 1951, i a 30.960
nines i nins, fills de detinguts, raptats i lliurats a famílies que donaven suport al régim
fianquista, la identitat dels quals, va ser canviada al registre civil. Les entitats
memorialistes de les nostres illes parlen de 2.000 persones desaparegudes al territori
balear, documentant 56 fosses a Mallorca, Eivissa i Formentera.

de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets i
s'estableixen mesures en favor dels que van patir persecució o violéncia durant la
Guerra Civil i la dictadura, va suposar una fita transcendental per la recuperació de la
dignitat de les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura flanquista, establint les bases
per impulsar les politiques públiques relatives a la conservació i al foment de la
Memória Democrática a les diferents CCAA. Iniciatives que varen quedar aturades
després de les eleccions legislatives de novembre de 201l, amb l'anibada del PP al
poder, deixant a cero la partida pressupostária adregada al desenvolupament de la llei

La Llei

5212007,

de memória histórica.

Durant aquesta legislatura el Parlament de les Illes Balears ha aprovat dues lleis
fonamentals com són la Llei 10/2016, de l3 de juny, per a la recuperació de persones
desaparegudes durant la Guerra Civil i el fianquisme (llei de fosses) i Llei 2/2018, de
13 d'abril, de memória i reconeixement democrátics de les Illes Balears. Un compromís
democrátic per treure a les victimes de les fosses comuns i per impulsar politiques de
memória democrática.
Entre els objectius de la llei de memória democrática trobem els de reparar a aquelles
persones, grups i col.lectius que vafen patir repressió durant la guerra civil i la dictadura
Íianquista; vetllar pel coneixement i difusió de la história de les Illes Balears durant la
II República fins I'entrada en vigor de I'Estatut d'Autonomia com a llegat cultural:
garantir que els espais de convivéncia siguin espais per a la cultura democrática i la

concórdia; rebutjar i impedir qualsevol manifestació que suposi un reconeixement del
franquisme o una exaltació de la sublevació militar, la Dictadura fianquista o el mateix
dictador.
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Es tracla de garantir el dret a la Veritat, e[ dret a la Memória Democrática, el dret a la

reparació i reconeixement i establir tota una série de Garanties de no repetició.
Totes les institucions de les Illes Balears són competents i tenen l'obligació d'impulsar
els objectius d'aquesta llei, col.laborant en els termes previstos amb el Govem de les
Illes Balears.
Per tot I'anteriorment exposat, el Grup Socialista Municipal presenta la següent moció:

EI ple de I'Ajuntament insta a retirar de manera imminent els simbols, llegendes i
mencions franquistes contraris a la Llei 212018, de 13 d'abril, de memória i
reconeixement democrátics de les Illes Balears.
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2. El ple de I'Ajuntament insta a que en el termini máxim de sis mesos s'anul.lin les
distincions. nomenaments, títols i honors institucionals i d'altres formes de
reconeixement de persones que participaren en el bandol colpista o activament en la
repressió durant la Guerra Civil i la dictadura franquista.

3. El Ple de

I'Ajuntament insta a impulsar el coneixement, commemoració,
reconeixement, foment i divulgació de la Memória Democrática local.
4. El Ple de I'Ajuntament anima el Govem de les Illes Balears a continuar amb la tasca
de dignificació de les víctimes del franquisme i amb l'apertura de fosses, de manera que
s'avanci en la reconciliació, la concórdia i la justícia, en el respecte del pluralisme i en
la defensa pacífica de les idees.
5. El Ple de l'Ajuntament insta el Govem d'Espanya a:

Declarar nul'les de ple dret les resolucions judicials dels tribunals franquistes
que contravinguin les normes Universals del Dret Internacional, així com les

contráries a[ dret penal intemacional objecte de l'article 15.2 del Pacto
Internacional de Drets Civils i Politics de 16 de desernbre de 1966 i a les
garanties fonamentals de [a Constitució de 1978.
Impulsar una Comissió de la Veritat.
Liderar les exhumacions de les víctimes que romanen a fosses comuns i
voravies.
Reconéixer a aquells que varen patir confiscacions i sancions económiques
entre 193ó i 1945.
Impulsar una política reparatória integral en col.laboració amb les CCAA.
Il'legalitzar associacions que exaltin o facin apologia del franquisme.
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