Després d’això la moció queda redactada en els termes següents:
...
Aquest 20 de novembre es compleixen 40 anys de la mort del general colpista
Francisco Franco. En aquest nefast aniversari del dictador d’una Espanya molt petita i
confinada en el terror d’un Règim que va començar com va acabar, assassinant,
volem condemnar contundentment la dictadura franquista i fer les següents
observacions:
L’estat espanyol va patir una salvatge dictadura fruit d’un cop d’estat sagnant en
contra de la legalitat democràtica republicana. Va començar un 17 de juliol de 1936,
ja que a molts llocs no va haver-hi guerra només repressió ferotge i no va finalitzar
amb la mort del dictador el 20 de novembre de 1975.
Que tots els crims comesos són catalogables com a crims de lesa humanitat i/o
genocidi.
Que aquests crims han restat en la més absoluta de les impunitats emparats en la llei
d’amnistia de 1977 feta a mida per garantir la llibertat dels botxins i col·laboradors
del règim dictatorial.
Que el 1978 es va aprovar en un referèndum votat per una minoria del cens actual
una constitució monàrquica sense opció a restablir la legalitat republicana abolida
per la força de les armes.
Que aquest referèndum va tenir com a conseqüència legitimar com a cap d’estat un
rei designat per Francisco Franco, que el 22 de juliol de 1969 va jurar fidelitat als
“principios fundamentales del movimiento” i va ser coronat rei el 22 de novembre de
1975, al cap de dos dies de la mort del dictador.
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Que cap govern de l’estat d’aquesta feble democràcia des de llavors ha condemnat el
franquisme ni ha treballat com a deure democràtic a favor dels drets humans, per la
veritat, la justícia i la reparació de les víctimes dels crims de l’estat franquista.
Que el 2007 el govern socialista va aprovar la llei 52/2007 anomenada de la
Memòria, més aviat de l’oblit i punt final, que no ha arribat a aplicar-se en la seva
totalitat.
Tot i això és indicatiu del dèficit democràtic espanyol que menysprea les víctimes i les
equipara amb els seus botxins constituint un greuge inadmissible, amb el vell i fals
argument dels dos bàndols, quan la immensa majoria de les víctimes ho van ser
després de la victòria dels feixistes.
Que no s’ha produït la ruptura democràtica i que les estructures franquistes han
perdurat sota altres noms, com ho han fet les persones que les van conformar,
funcionaris, forces i seguretat de l’estat, judicatura, jerarquia eclesiàstica, alts càrrecs
i el poder econòmic. Alguns d’aquests representants acomiadats amb tots els honors
mentre els desapareguts resten sota terra sense localitzar.
Que les i els que presentem aquesta moció ho fem en nom de les moltes i molts
cornellanencs que van patir la repressió franquista en qualsevol de les seves formes i
aspectes, des de l’agressió física, psicològica, social o econòmica a la de l’anormalitat
quotidiana de la dictadura que va marginar i estigmatitzar grups, col·lectius, llengües,
idees i creences de tota mena, sent la dona, pilar de la resistència i la subsistència la
primera discriminada i sotmesa.
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, a la Junta de Govern Local del 15 de
novembre del 2013, ja va expressar i manifestar el suport del govern a la Xarxa
Catalana-Balear de recolzament a la Querella contra el Franquisme, en la seva tasca
encaminada a jutjar aquelles accions que poden ser constitutives de delictes de
genocidi i lesa humanitat durant l’època Franquista, per la vulneració dels drets
humans.
És per tot l’exposat que proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords
següents:
1. Una condemna contundent i sense pal·liatius de la dictadura franquista i dels seus
crims. Crims amb víctimes que van patir: l’exili, la deportació, els camps de
concentració espanyols, francesos i alemanys, les presons de la dictadura i la
transició, que van ser assassinades i assassinats amb consells de guerra o sense,
desaparegudes, soterrades en fosses, depurades, vexades en preventoris, robats
les seves filles i fills, persones torturades, vexades, espoliades, les dones
represaliades, la comunitat LGBTI, les víctimes de bombardejos, del treball esclau
per empreses que encara existeixen, les idees, la llengua, les creences, el trauma
generacional... Víctimes de la dictadura i la transició. Un terrible ventall de crims
que van patir ciutadanes i ciutadans d’aquesta ciutat des del 1936, persones filles
de Cornellà i vingudes d’arreu de l’estat exiliats econòmics per motius polítics, els
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nostres avis i pares, que es van incorporar a la lluita pels drets de la classe
treballadora i per les llibertats del país.
2. Amb motiu del 75 aniversari de l’afusellament del President de la Generalitat Lluís
Companys i Jover el 15 d’octubre de 1940 demanem la condemna del seu
assassinat així com l’anul·lació del seu judici sumaríssim.
3. Donar suport a la Causa 4591/10, coneguda com a querella argentina, pels
delictes de genocidi i/o crims de lesa humanitat comesos a l’estat espanyol per la
dictadura franquista entre el 17 de juliol de 1936 i el 15 de juny de 1977 que
instrueix la jutgessa María Servini de Cubría al jutjat Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal número 1 de Buenos Aires. Ho demanem com a mostra de
suport a les veïnes, veïns i col·lectius d’aquesta ciutat querellants a l’Argentina.
4. Analitzar legalment que aquest Ajuntament es personi en la querella argentina en
nom dels seus regidors afusellats al Camp de la Bota de Barcelona i dels que van
ser sotmesos a consell de guerra i van patir la repressió franquista en forma de
tortura, presó o van formar part dels batallons de treballadors com a mà d’obra
esclava.
Regidors afusellats:
Josep María González i Vera. 41 anys, casat. Soldador. Nascut a Berlanga
(Badajoz). Veí de Cornellà de Llobregat. CNT. President Comitè. Alcalde Tercer
segons acta 14/10/1936. Jutjat 16/08/1939. Acusat de rebel·lió. Executat el
26/10/1939 al Camp de la Bota i enterrat al Fossar de la Pedrera.
Esteban Llorenç i Gascón. 31 anys, solter. Mecànic. Nascut a Barcelona. Veïnatge
Cornellà de Llobregat. PSUC. Comissari EPR. Regidor del juliol de 1936 a desembre
de 1937. Jutjat 24/08/1939. Acusat de Rebel·lió. Executat el 10/11/1939 al Camp
de la Bota i enterrat al Fossar de la Pedrera.
Regidors que en algun moment del període juliol 1936 – gener 1939 van formar
part de l’Ajuntament i van ser jutjats en consell de guerra.
Jaume Boada i Ambrós - ERC
Enric Manero i Celma – ERC
Josep Balada i Coronas – ERC
Sebastià Llopart i Dot – CNT
Enric Ibáñez i Giménez – CNT
José María González i Vera – CNT
Josep Esqué i Costa – CNT
Miquel Mata i Secall – ERC
Ramón Montserrat i Balada – CNT
Ventura Ribas i Coca – PSUC
Manuel Ricart i Cebrián – PSUC
Antoni Senserrich i Llivina – PSUC
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Esteve Llorenç i Gascón
Josep Teixidó i Vila – PSUC
Joan Vallhonrat i Pujol – Unió de Rabassaires
5. Informar d’aquest acord al Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya, a les entitats memoralistes i al Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal número 1 de Buenos Aires.

...
VOTACIÓ
Sotmesa a votació la Moció amb l’esmena in veu presentada pel Grup
Municipal del PSC-CP és aprovada per majoria absoluta dels assistents.

Vots en contra:
Grup Municipal del PP , senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel
Ruiz.

Casado

Abstenció:
Grup Municipal de C’s , senyor/a Anna Clara Martínez Fernández i Daniel
Martínez Rodríguez.

Vots a favor:
Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E , senyors Arnau Funes Romero i Sergio
Gómez Márquez.
Grup Municipal d’ERC-AM , senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i
Sánchez i García.

Francesc

Grup Municipal de CEC-CPC , senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel
Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i
Maria Josefa Ruiz Tienda.
Grup Municipal del PSC-CP , senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia
Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa,
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente.
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