AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANTA POLA
La i el portaveu dels grups municipals COMPROMÍS i ESQUERRA UNIDA, a
l’empar de la llei i atenent a les seues atribucions presenten al Ple de
l’Ajuntament de Santa Pola, la següent:

MOCIÓ PER A LA REVISIÓ I RETIRADA DE NOMENCLATURA I
SIMBOLOGIA FRANQUISTA I PER AL COMPLIMENT DE LA
LLEI DE MEMÒRIA HISTÒRICA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la que es reconeixen, amplien drets i
s’establixen mesures en favor de qui va patir corrupció o violència durant la
Guerra Civil i la dictadura, establix al seu article 15 el següent:
“Les administracions públiques, en l’exercici de les seues competències,
prendran les mesures oportunes per a la retirada d’escuts, insígnies, plaques i
altres objectes i mencions, commemoratives d’exaltació, personal o col·lectiva,
de la sublevació militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la dictadura”.
En este sentit, al municipi de Santa Pola s’incomplix clarament des de fa anys
la citada llei en base a la pervivència de diferents elements que servixen
d’homenatge al franquisme.
41 anys després de la mort del dictador Francisco Franco, malauradament,
encara queden als nostres carrers vells vestigis d’ideologia i caràcter
franquista, feixista i militarista. La recuperació de la memòria històrica del
nostre poble encara és, en molts aspectes, una tasca pendent de
reconeixement a la història de les generacions que ens han precedit. És
totalment incomprensible que, en ple segle XXI, es conserve nomenclatura i
simbologia imposada pel règim franquista i es mantinga este fet dins la
normalitat civil i l’acceptació institucional. Si bé durant l’anomenada transició
democràtica es va decidir optar per solucions de consens i discretes, en el

marc del moment polític i social actual, és necessari i és un acte de normalitat
democràtica actuar eliminant tot símbol d’opressió feixista dels nostres carrers.
Des d’un punt de vista democràtic, tampoc és acceptable ni comprensible
l’existència de les plaques d’exaltació del franquisme a la façana de l’antiga
Casa del Mar i a la Plaça del Calvari. Tampoc ens podem oblidar de que en
nombrosos edificis del casc urbà santapoler es poden veure col·locades a les
seues façanes les plaques del “Instituto Nacional de la Vivienda”, les quals
inclouen l’emblema de la Falange, amb el jou i les fletxes.
Donat que Compromís per Santa Pola i Esquerra Unida entenen la Memòria
Històrica com un pilar de cultura democràtica, reconeixement, justícia, dignitat i
llibertat que incumbix al conjunt de la ciutadania i que és d’aplicació el disposat
en el mencionat article 15 de la Llei de Memòria Històrica, sotmetem a la
consideració del Ple els següents acords:

ACORDS
1. Instar a l’Ajuntament de Santa Pola a realitzar un inventari exhaustiu dels
edificis públics i privats que tinguen exposada qualsevol placa
commemorativa o d’exaltació del règim franquista. En especial de les
plaques del “Instituto Nacional de la Vivienda” franquista, a les que una
vegada fet l’inventari, s’enviarà una notificació als propietaris o
comunitats de veïns, comunicant que eixes plaques vulneren l’article 15
de la Llei de Memòria Històrica, i per tant, han de ser retirades. Si en el
termini de 30 dies naturals no s’han retirat, l’Ajuntament ho farà sense
cap cost per als veïns.
2. Dur a terme les gestions necessàries i instar a l’organisme competent
per a la retirada de la placa commemorativa del règim franquista situada
a la façana de l’antiga Casa del Mar i instar a l’Ajuntament de Santa Pola
a que retire la placa d’exaltació franquista situada a la Plaça del Calvari,

3. Donar trasllat d’este acord a l’organisme competent que gestiona l’antiga
Casa del Mar i a l’Associació per a la Recuperació de la Memòria
Històrica.

Santa Pola, a 26 de febrer de 2016

Signat:

Ana Antón Ruiz
Regidora i Portaveu del GM COMPROMÍS

Samuel Ortiz Pérez
Regidor i Portaveu del GM Esquerra Unida
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