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Joan Roig Castell, regidor de l’Ajuntament d’Alcanar, en representació del Grup Municipal d’Esquerra,  presenta per al proper Ple d’aquest Ajuntament la següent: 
 
MOCIÓ D’ERC D’ALCANAR PER A LA REVOCACIÓ DE L’ACORD DE PLE DE 31 DE MARÇ DE 
1964 ON ES NOMENAVA FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE ALCALDE HONORÍFIC I PERPETU 
DEL MUNICIPI. 
 
Arran de les informacions publicades a la premsa, que destaquen el nomenament del 
dictador Francisco Franco com a alcalde honorífic i perpetu de molts ajuntaments durant els 
anys seixanta , hem fet les consultes pertinents per comprovar  si l’ajuntament d’Alcanar 
també havia aprovat l’acord d’aquest nomenament. 
En la recerca, hem sabut de l’existència d’una acta de la sessió extraordinària de ple de l’any 
1964 en la qual s’acorda nomenar alcalde honorífic i perpetu  de l’ajuntament d’Alcanar  
Francisco Franco Bahamonde. 
Atès el nostre compromís amb la lluita per les llibertats i la identitat nacional i la nostra 
solidaritat amb les persones que al llarg de la dictadura franquista van encarnar aquesta 
lluita. 
Atès que aquest acord es va aprovar per imposició del Govern Civil d’aleshores, que en un 
país democràtic no es pot permetre el títol d’alcalde sense sotmetre’s a cap elecció i que el 
règim del dictador  Francisco Franco va ser fruit d’un cop d’Estat i d’una repressió pròpia 
d’una dictadura de caràcter feixista. 
Atès que el dictador Francisco Franco ha estat el principal responsable de la repressió 
soferta pel nostre poble durant prop de 40 anys, amb l’eliminació de les llibertats, la 
democràcia i els drets humans i amb la supressió de les institucions legítimes i la persecució 
de tot allò relacionat amb Catalunya i la seua identitat. 
Atès que des de la seua mort les administracions públiques del nostre país, i especialment 
els ajuntaments, hem anat eliminant i eradicant els símbols i vestigis franquistes. 
Atès que el respecte als valors que representen la democràcia, els drets humans i la lluita de 
moltes persones durant tants anys contra aquesta dictadura són incompatibles amb 
qualsevol honor o distinció a la persona responsable del dolor i la indignitat soferts durant la 
mateixa. 
 
Per tot això el Grup Municipal d’ERC-AM proposa al ple de la corporació, l’adopció dels 
següents acords: 



 

 

Primer.- REVOCAR I ANUL·LAR l’acord de ple de 31 de març de 1964, del tot il·lícit segons 
l’ordenament jurídic democràtic, referent al nomenament de Francisco Franco Bahamonde 
com alcalde honorífic i perpetu d’Alcanar, i en conseqüència, desposseir-lo de l’esmentada 
condició. 
 
Segon.- COMUNICAR el present acord al govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament 
de Catalunya, al govern de l’estat espanyol i als veïns i veïnes del municipi d’Alcanar. 
 
 
Alcanar, 30 de maig de 2016 
 
 
 
 
Joan Roig Castell, regidor del Grup Municipal d’ERC 
 


