Ajuntament
de Crevillent

MOCIÓ “Compliment
Compliment de la Llei 52/2007 de Memòria Històrica”
Històrica
En Josep Candela i Muñoz, Portaveu del Grup Municipal de L’Esquerra
’Esquerra en l’Ajuntament de Crevillent a l’Empar de les
atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i, si escau, aprovació la següent:

Atés que fa 40 anys que va defallir l'últim dictador de l'Estat i, amb ell va acabar un dels
episodis més negres de la història del nostre país. I tenint en compte que durant el darre
darrer segle el
nostre país ha sofert dues dictadures; dues etapes basades en l'opressió i en la imposició, de les
quals ja ens hem deslliurat, però encara resten elements que ens ho recorden. Per tot això,
creiem que no podem mantenir al nostre poble un seguit de símbols que ens recorden este passat
tan obscur i lamentable de la trista història del nostre país.
Atés que molts Ajuntaments han estat pioners en l'eradicació de símbols i vestigis del
franquisme, Crevillent no pot permetre l'existència al municipi de símbols que exalten o recorden
encara la dictadura. Atés que la nostra ciutadania ha aprés i reclamat que és possible una nova
manera de governar; on els valors democràtics, els valors de la pau, de la justícia i la llibertat han
estat els substituts d'aquelles
aquelles imposicions. Per tant, si des del consistori es vol vetllar per la
cultura de la pau i per defensar tots els elements que siguen propers a esta ideologia; és
necessari mostrar un rebuig contundent a les diferents reminiscències a períodes
dictatorials. Atés tot això i com que encara resten alguns rastres (amb elements que ens
traslladen a aquells temps, que si bé són històrics, no són democràtics) que mantenen viva la
memòria del franquisme i els seus "màrtirs". Com per exemple, el monòlit a José A. Primo de
Rivera. Hem de recordar, doncs, que estos exemples que encara avui perviuen no són mostra de
la cultura política de la majoria social crevillentina, que vol passar pàgina d'un
passat guerracivilista que no és reflex de la societat actual.
No podem oblidar que aquest tipus de monuments, independentment de les persones
homenatjades o del sentit crític que avui vulguem donar
donar-li,
li, tenen el seu origen en la victòria d'un
bàndol sobre un altre, i per tant són un greuge sobre aquells represaliats que va
van haver de patir
una època ominosa.
Atés que el govern espanyol va aprovar la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, per la
qual se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en
favor
de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura que estableix
en
l'article
15 punt 1
que Las administraciones públicas en el
ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para
la
retirada de
escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal
o colectiva de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura.
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Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent els següents ACORDS:
1. Realitzar un inventari exhaustiu dels elements urbans franquistes, o de qualsevol
signe polític contemporani que vaja contra l'esperit de convivència democràtica, que
encara puguen perdurar al municipi.
2. Retirar el monument dedicat a José Antonio Primo de Rivera situat a les portes del
Mercat Municipal. Si a causa de qüestions pressupostàries o de futures reformes a
adoptar-se
se al dit passeig, se veguera més adequat fer-ho
ho en un futur pròxim, es
procedirà almenys a la retirada sí immediata per part dels oper
operaris municipals dels
elements metàl·lics que es troben exaltant l'homenatge (bust, lletres, etc.).
3. Els elements retirats seran emmagatzemats de manera escrupolosa en
dependències municipals per poder fer
fer-los
los servir amb un caràcter museístic en el
futur.
4. La regidoria de Cultura s'encarregarà de restituir la memòria de tota persona o
entitat que va ser perseguida o il·legalitzada durant períodes dictatorials de
qualsevol signe polític.
5. Traslladar als Grups Parlamentaris de les Corts Valencianes este acord.

Crevillent, 24 de novembre de 2015

Vots A FAVOR  12 (PSOE - COMPROMÍS - L’ESQUERRA - C’S)
ABSTENCIONS  9 (PP)

