
MOCIÓ  DE  REPARACIÓ  I  RECONEIXEMENT  A  LES  VÍCTIMES  DEL
FRANQUISME 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El proper  26 de gener  de 2019 es compleixen 80 anys de l’entrada de les
tropes franquistes  a Sant  Cugat  del  Vallès.  Això  significà  la  implantació  un
règim dictatorial  que suposà l’aniquilació  de la  Democràcia a Catalunya i  a
Espanya i la fi  de les llibertats de Catalunya com a Nació i  com a poble, i,
alhora, es continuava i s’ampliava un període fosc de repressió que començà ja
el mateix dia del cop d’estat contra la legítima República el 18 de juliol de 1936.

Per un altre costat,  el  passat  29 de juny de 2017, el  Ple del  Parlament de
Catalunya va aprovar per unanimitat la Llei de reparació jurídica de les víctimes
del franquisme (DOGC núm. 7406, de 6 de juliol de 2017), que declara nuls els
judicis i els consells de guerra dictats per causes polítiques a Catalunya per la
dictadura franquista.

La  llei,  que  van  presentar  conjuntament  JxSí,  CSQP  i  la  CUP,  té  com  a
objectius  clars  declarar  il·legals  "els  tribunals  de  l'Auditoria  de  Guerra  de
l'Exèrcit d'Ocupació, anomenada posteriorment Auditoria de la IV Regió Militar,
que van actuar a Catalunya a partir de l'abril de 1938 fins al desembre de 1978,
perquè són contraris a la llei i vulneren les més elementals exigències del dret a
un judici just. I, en conseqüència, es dedueix la nul·litat de ple dret, originària o
sobrevinguda, de totes les sentències i resolucions de les causes instruïdes i
dels consells de guerra dictades per causes polítiques a Catalunya pel règim
franquista".

El  text  aprovat  també  autoritzava  l'Arxiu  Nacional  de  Catalunya  perquè
elaborés i fes pública una llista dels processos instruïts pel règim franquista, les
sentències adoptades, les persones encausades i les condemnes imposades.
Aquestes llistes han estat publicades per Arxiu Nacional de Catalunya el passat
7 de juliol i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4 dies més tard.

ATESOS

1. ATÈS que la llei aprovada al Parlament de Catalunya vol justícia i reparació
jurídica de les víctimes;

2.  ATÈS que  a  la  llista  publicada  dels  processos  instruïts,  les  sentències
adoptades, les persones encausades i  les condemnes imposades pel  règim
franquista hi ha persones que eren residents al nostre municipi, tal com fem
constar en l’annex adjunt a aquesta moció;



3. ATÈS que com a país i com a municipi hem de fer un pas més per saldar el
deute històric que tenim amb totes les persones que van lluitar pels seus drets i
el de les generacions futures durant la guerra civil i el franquisme;

Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-MES proposa que el Ple Municipal
de Sant Cugat del Vallès acordi:

PRIMER.- Mostrar la nostra satisfacció per l'aprovació de la Llei de reparació
jurídica de les víctimes del franquisme aprovada per unanimitat pel Parlament
de Catalunya el 29 de juny de 2017.

SEGON.-  Fer  un  reconeixement,  avui  en  aquest  Ple,  a  tots  aquells
conciutadans  i  conciutadanes  que  foren  jutjats  il·legalment  en  consells  de
guerra franquistes.
TERCER.-  Instar a l’Ajuntament a  localitzar aquests santcugatencs i les seves
famílies i els comenti la posibilitat de demanar, si ho desitgen, el seu certificat al
Departament  de  Justícia  i,  així  mateix,  a  detectar  i  fer  coneixedores  a  les
persones  i  famílies  interessades  de  la  possibilitat  de  consultar  la  llista  de
processos  intruïts  i  de  sentències  adoptades  a  través  del  portal  web  del
Departament  de  Justícia  de  la  Generalitat  de  Catalunya
(http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/document-reparacio-juridica/)  abans  del
final de l’actual mandat. 

QUART.- Instar  a  l’equip  de  govern  de  l’Ajuntament  de  Sant  Cugat  a  la
realització d’un acte institucional de reconeixement i  reparació a tots aquells
ciutadans i ciutadanes afectats i als seus familiars.

CINQUÈ.- Instar a l’equip de govern de l’ajuntament de Sant Cugat a identificar
un espai digne de la nostre ciutat per que sigui dedicat a la memòria històrica.
Un espai per la Pau i la reconciliació

SISÈ.- Comunicar aquest acord a la Conselleria de Justícia de la Generalitat de
Catalunya. 

Sant Cugat del Vallès, 8 de gener de 2019
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