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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 29 de juny de 2017, per unanimitat dels regidors i
regidores presents, l'acord següent:
"MOCIÓ PRESENTADA PER LA JUNTA DE PORTAVEUS PER A LA RETIRADA
DELS SÍMBOLS FRANQUISTES A EDIFICIS NO PÚBLICS DE CERDANYOLA I
PER LA MEMÒRIA HISTÒRICA

Atès que transcorreguts 78 anys de l’aixecament militar del general Franco que va acabar amb
la República i la democràcia i va instaurar una dictadura militar que va significar la pèrdua de
drets, llibertats i vides humanes, en una repressió que va obligar a milers de persones a
exiliar-se a d’altres països.
Atès que aquell aixecament militar ens va dur a unes de les etapes més crues de la nostra
història: el règim franquista. Una etapa basada en l’opressió i en la imposició, de les quals ja
ens hem deslliurat, però que encara resten elements, partits i actituds que ens les recorden. A
l’estat espanyol hi han més de 150.000 desapareguts, 2.300 fosses comunes sense exhumar,
milers de ciutadans/es executats en judicis sumaríssims, exiliats forçosos o enviats deportats a
camps de concentració. Tot conseqüència de la dictadura franquista que manté la impunitat
dels delictes de lesa humanitat denunciats des de les Nacions Unides i per les Associacions de
Memòria Històrica.
Atès que ja fa deu anys (2007) es va aprovar la Llei del Memorial Democràtic i seguidament
també es va aprovar la Llei de la Memòria Històrica que, entre d’altres mesures, ordena la
retirada de tots els símbols i monuments públics que honrin o recordin el franquisme, exaltin
la sublevació militar i la Guerra Civil.
Atès que malauradament el jou i les fletxes del franquisme sobreviuen en algunes façanes de
la nostra ciutat. El franquisme segueix estampat en algunes de les cases dels nostres veïns i
veïnes. Almenys en el portal d’alguns edificis construïts per l’extint Ministeri de l’Habitatge,
amb les plaques que segellaven les VPO de Franco.
Atès que a la nostra ciutat encara hi ha simbologia franquista, en particular les plaques que el
desaparegut “Instituto Nacional de la Vivienda”, posava als edificis construïts als anys 50,60 i
70. Unes plaques que inclouen l’emblema de la Falange, amb el jou i les fletxes, que aquest
partit va rescatar de l’escut d’armes dels Reis Catòlics i que el règim va utilitzar per
identificar pisos de renda limitada.
Atès que el jou i les fletxes va ser derogat per la Constitució Espanyola de 1978 i que
aquestes plaques no formen part dels elements decoratius de les façanes ni tampoc són
elements informatius i donat també que les institucions han de suprimir tot tipus de
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simbologia del franquisme, segons 2 la llei de la Memòria Històrica (art. 15 de la llei
52/2007). I requerir a més als propietaris privats que facin el mateix o, en cas contrari, retirar
les subvencions o ajudes publiques que reben.
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Atès que Cerdanyola surt en el Cens de la Simbologia Franquista de Catalunya del Memorial
Democràtic de la Generalitat, per tenir símbols franquistes en plaques d’edificis de protecció
oficial.
Atès que la normativa obliga totes les administracions a adoptar mesures per identificar i
promoure la supressió dels símbols del règim militar, i en el cas de les plaques en edificis de
protecció oficial, per tant l’ajuntament té l’obligació legal de retirar els símbols franquistes de
la ciutat i fer-se càrrec de la despesa.
Atès que moltes d’aquestes plaques s’han pogut retirar al llarg dels anys gràcies al
consentiment i sensibilitat dels propietaris, fins ara necessari. Però recentment amb la nova
normativa introduïda en la llei 18/2007 del dret a l’habitatge que en fixa un termini d’un any,
a comptar des de el passat 31 de març perquè els propietaris retirin les plaques dels edificis i
segons aquesta nova normativa, no fer-ho pot ser sancionable.
Atès que també trobem al barri de Bellaterra l’Avinguda José Maria Marcet Coll, amb
monòlit inclòs, personatge que va lluitar al front d’Aragó en el bàndol franquista. El 1939 va
entrar amb les tropes franquistes a la seva ciutat, Sabadell. També va ser alcalde de Sabadell
en el període comprés del 13 de desembre de 1940 al 29 d’abril de 1960.
Atès que aquest passat mes de maig, la ciutat de Sabadell va retirar el seu monòlit ubicat a la
plaça que porta el seu nom i properament es farà el canvi de nom d’aquesta.
Atès que aquestes imatges, noms i símbols constitueixen trets claus en l’imaginari col·lectiu
dels anys foscos de la nostra història i que cal retirar allò que va escenificar un dels episodis
més negres de la nostra història.
El Ple ACORDA
Primer.- PORTAR A TERME de forma immediata un inventari sobre tots els símbols que
queden d’aquella època a la ciutat.
Segon.- INICIAR una campanya informativa als veïns i veïnes dels edificis on hi hagi encara
símbols franquistes, on s’informi de la voluntat del Ple de retirar de forma gratuïta la
simbologia de les plaques d’habitatges amb el jou i les fletxes i/o altres referències
franquistes, en compliment de la Llei de la Memòria Històrica aprovada l’any 2007.
Tercer.- COORDINAR de mutu acord amb la EMD de Bellaterra, la retirada del monòlit de
José Maria Marcet i demanar a la comissió del nomenclàtor de Cerdanyola , iniciar els tràmits
per canviar el nom d’aquesta avinguda.
Quart.- PROCEDIR a la retirada d’aquests símbols a la nostra ciutat.
Cinquè.- COMUNICAR aquest acord al Memorial Democràtic de Catalunya i també a la
EMD de Bellaterra. "
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I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

