PROPOSTA D’ACORD DE JUNTA DE PORTAVEUS DE SUPORT A LA
PROPOSICIÓ DE LLEI DE REPARACIÓ DE LES VÍCTIMES DEL
FRANQUISME
APROVADA
El 15 d’octubre de 2015 es va commemorar el 75è aniversari de l’afusellament
del President Companys i el 20 de novembre del mateix any s’esqueien 40
anys de la mort natural del dictador Francisco Franco. Franco va protagonitzar
el cop d’estat militar del 1936 contra la legalitat democràtica, instaurant un
règim dictatorial fins al 1978.
Va ser en aquest període on el règim franquista va cometre tota mena de crims
contra les llibertats personals i col·lectives de caràcter polític, social i nacional.
Entre aquests destaquen els consells de guerra sumaríssims que es van
realitzar sense cap legitimitat, que van comportar empresonaments, reclusions i
morts.
La constant negativa de l’Estat espanyol a anul·lar els consells de guerra
sumaríssims per causes polítiques duts a terme pel règim franquista, i
singularment el procediment sumaríssim contra el President Companys, només
es pot entendre en el context d’una democràcia feble, incapaç de reparar les
persones represaliades per motius polítics.
Amb les eleccions del 27 de setembre de 2015, Catalunya ha iniciat un camí
constituent propi. 40 anys després de la mort del dictador i havent comprovat
que l’Estat espanyol no ha dut a terme actes d’estricta justícia com l’anulació
dels consells de guerra duts a terme pel franquisme per motius polítics, contra
el propi president de la Generalitat Lluís Companys i milers de ciutadans i
ciutadanes, el Parlament de Catalunya ha d’assumir aquesta responsabilitat.
A la nostra ciutat, l’any 2015 l’Ajuntament de Terrassa es va adherir a la
Declaració del Govern de la Generalitat de Catalunya per designar el 15
d’octubre del 2015 “Dia nacional en memòria de les víctimes de la Guerra Civil i
les víctimes de la Repressió Franquista”. Declaració que en la reunió del
Consell Executiu català d’11 d’octubre de 2016 es va acordar proclamar el 15
d’octubre de cada any com a “Dia Nacional en memòria de les víctimes de la
Guerra Civil i les víctimes de la repressió de la dictadura franquista”.
I el passat octubre es va aprovar un Acord de Junta de portaveus per a la
difusió de la memòria històrica de la Guerra Civil a Terrassa.
Atès el compromís clar de l’Ajuntament de Terrassa en la voluntat de preservar
la història com a valor col•lectiu, de reivindicar la dignitat i la memòria de les
víctimes, a més d’enfortir el nostre compromís amb la llibertat, amb el respecte
a la diversitat i amb la democràcia, volem expressar el nostre suport a la

proposició no de llei presentada al Parlament de Catalunya per declarar la
nul·litat dels Consells de Guerra.
Per tots aquests motius, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa
presenta els següents
ACORDS
PRIMER. Condemnar la dictadura i els crims comesos per aquest règim.
SEGON. Donar suport a la Proposició de llei de reparació jurídica de les
víctimes del franquisme, la qual s’està tramitant al Parlament de Catalunya i
declara la nul·litat dels Consells de guerra produïts a Catalunya des del 5 d’abril
de 1938 al desembre de 1975 i preveu l’establiment d’un procediment
administratiu per fer efectiu el reconeixement individual de la nul·litat de cada
procés als afectats o als seus familiars successors.
TERCER. Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, a la
Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència, a
l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i al
Govern espanyol i a les Nacions Unides.
QUART. Crear un procediment per tal de facilitar als veïns i veïnes de Terrassa
familiars o víctimes dels crims de la dictadura franquista per personar-se a la
querella argentina oberta per la jutgessa Maria Servini.
CINQUÈ. Donar la màxima difusió de l’acord quart i, en cas de trobar-se casos
concrets de víctimes del franquisme a la ciutat, facilitar-los assessorament legal
i, si és possible, personar-se com a Ajuntament al seu costat com a acusació
en dita causa.
SISÈ. En la línia de l’Acord adoptat per aquest consistori l’any passat per
adherir-se al dia 15 d’octubre del 2015 com a Dia Nacional en memòria de les
víctimes de la guerra civil i les víctimes de la repressió franquista, realitzar el 15
d’octubre del 2017 un acte solemne al saló de plens de l’Ajuntament de
Terrassa en homenatge a tots els repressaliats i repressaliades pel franquisme
a la nostra ciutat.

Terrassa, 11 de novembre de 2016

