
Moció presentada al Ple de l’Ajuntament de Girona de l’ 11-05-2015 

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE LA CUP I ICV-EUiA EN 
SUPORT A LA XARXA CIUTADANA DE SUPORT A LA QUERELLA ARGENTINA 
CONTRA ELS CRIMS DEL FRANQUISME I A LES ACCIONS JUDICIALS DE LA 
QUERELLA 4591-10 DEL JUTJAT NÚMERO 1 DE BUENOS AIRES, PER 
DELICTES DE GENOCIDI COMESOS DURANT EL RÈGIM FRANQUISTA 
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Que el  juliol de 1936 la revolta militar, i la posterior Guerra Civil,  encapçalada pel 
dictador Franco va enderrocar el Govern legítim de la República i va instaurar un règim 
totalitari basat en la persecució i l’aniquilació física dels defensors de la llibertat, de la 
justícia social i dels drets de les persones. 
 
Que aquell règim dictatorial va ser mantingut per l'exèrcit, l'oligarquia i una part de la 
jerarquia de l'Església catòlica durant els següents quaranta anys, mitjançant una 
ferotge  repressió a l’oposició democràtica i utilitzant mitjans qualificats de genocidi 
contra el seu propi poble. 
 
Que un cop mort el dictador i davant de l'embranzida de la lluita popular i la pressió 
internacional, es va produir un canvi de règim sense ruptura a l’estat espanyol, i sense 
condemnes al franquisme. 
 
Que durant la  dictadura i fins a l’arribada de la democràcia, van  ser moltes les 
persones, entitats, associacions, sindicats,  partits polítics a la clandestinitat, i 
moviments socials, que van lluitar persistentment per recuperar els drets humans i les 
llibertats vulnerats per la dictadura franquista. 
  
Que un primer pas en el procés de recuperació de la memòria històrica va ser la Llei 
de la memòria històrica (Llei 52/2007 aprovada per les Corts Generals el 26 de 
desembre). 
  
Que 35 anys després, una jutgessa argentina inicia una causa contra el franquisme i 
els seus protagonistes vius, per delictes de genocidi i crims contra la humanitat. Es 
tracta de delictes que no prescriuen i no poden ser amnistiats per cap tipus de “llei de 
punt final”. Tramitada des d'instàncies internacionals, la querella comença a esquerdar 
el mur d'impunitat del franquisme, el qual tantes persones i organitzacions socials i 
polítiques han combatut. 
 
Que la querella és un fet d'importància transcendental en la lluita per la Justícia, la 
Veritat i la Reparació dels danys causats a les centenars de milers de víctimes del 
franquisme i que l’Ajuntament de Girona va aprovar una moció per adherir-se a la 
querella  argentina contra els crims del franquisme. 
  
Que recentment l’Audiència Nacional Espanyola ha decretat l’arxivament de les 
diligències obertes a propòsit de les ordres de detenció amb finalitats d’extradició 
contra diverses persones vinculades amb el règim franquista, iniciades per la justícia 
argentina. 
 
Per tots aquests motius, els grups municipals de la CUP i ICV-EUiA, proposen al Ple 
municipal l’adoptció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Donar suport a les ordres d'extradició i detenció contra les persones 
responsables de crims que ha dictat la magistrada argentina impulsora de la querella 
contra els crims del franquisme. 
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Segon.- Fer arribar aquest acord a a la Xarxa Catalana i Balear de Suport a la Querella 
Argentina. 
 
 
Girona, 7 de maig del 2015 
 

 
 
 

 
 

Jordi Navarro i Morera 
Portaveu del grup municipal de la CUP 

 

 
 
Joan Olòriz i Serra 
Portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA 

 
 


