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CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE L’AVANTPROJECTE DE REGLAMENT PER AL RECONEIXEMENT A LES 

PERSONES REPRESALIADES PEL TARDOFRANQUISME I DE CREACIÓ DE LA JUNTA DE VALORACIÓ 

 

D’acord amb el que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 

comú de les administracions públiques, i amb la voluntat de millorar la participació de la ciutadania en el 

procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte de reglament, es 

duu a terme una consulta pública, a través del portal web de l’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu 

de recollir l’opinió de la ciutadania i organitzacions més representatives potencialment afectades per la 

futura norma sobre: 

a) Els antecedents. 

b) Els problemes que es pretén solucionar amb la iniciativa. 

c) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació. 

d) Els objectius de la norma. 

e) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores. 

En compliment de l’esmentat, el marc en el que es planteja aquest reglament és el següent: 

 

a) Antecedents 

Barcelona és una ciutat compromesa amb la cultura de la pau. En el preàmbul de la Carta Municipal es 

diu que Barcelona és “símbol de llibertat, de progrés i de convivència, que ha projectat al món el seu 

compromís solidari (...) basant-se en el respecte, la tolerància i la defensa dels drets humans”. Des del 

primer moment, el govern municipal ha volgut fer extensiu aquest llegat, donant resposta als abusos 

comesos en el passat i atenent els valors de ‘veritat, justícia i reparació’. Principis ètics pels que les 

víctimes del franquisme, les entitats memorialistes i les defensores de Drets Humans porten dècades 

lluitant. El plenari del Consell Municipal va recollir aquest esperit el mes de març de 2017, amb 

l’aprovació d’una Declaració Institucional que es comprometia a interposar querelles contra els 

responsables d’aquells crims, encara avui impunes. 

L’empara jurídica d’aquesta iniciativa es troba, en primer lloc, en la doctrina que emana dels tractats i 

acords internacionals en matèria de protecció dels drets humans, especialment la Declaració Universal 

de Drets Humans, dels pactes de 1966 de Nacions Unides i del Conveni per a la Protecció dels Drets 

Humans i de les Llibertats Fonamentals del Consell d’Europa, i la declaració contra la tortura i altres 

tractaments o penes cruels, inhumans o degradants, entre molts d’altres, així com en la resolució de 

l’Assemblea General de les Nacions Unides 60/147 de 16 de desembre de 2006 anomenada “Principis i 

directives bàsics sobre el dret de les víctimes de violacions manifestes de les normes internacionals de 

drets humans i violacions greus del dret internacional humanitari a interposar recursos i obtenir 

reparacions”; tractats i acords internacionals que, d’acord amb la Constitució, han de ser font 

interpretativa dels drets fonamentals i les llibertats que s’hi recullen, de la mateixa manera que ho ha de 

ser també la doctrina dictada pel Tribunal Europeu de Drets Humans.  Així mateix, la Carta Europea de 

Salvaguarda dels Drets Humans de la Ciutat, ratificada pel plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament 

en data 21 de juliol de 2000, recull també l’obligació de les autoritats municipals de conrear la història 

de la seva població. 
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b) Problemes que es vol solucionar amb la iniciativa 

Un dels principals obstacles que es troben les víctimes del franquisme i els seus familiars és la total 

impunitat en la que es mantenen aquells crims. La ciutadania i les administracions locals ens trobem 

amb la Llei d’Amnistia vigent impedeix que prosperin les investigacions, la qual cosa ha provocat que 

molts veïns i veïnes d’aquesta ciutat, així com centeners de catalans i espanyols, hagin anat a buscar 

justícia lluny d’aquí. Davant d’aquesta situació, el govern municipal ha assumit la responsabilitat de 

presidir la Xarxa de Ciutats Contra la Impunitat Franquista. Una aliança de ciutats, formada per 

Pamplona, Vitòria, A Coruña, Madrid o Saragossa, que té per objectiu acabar amb la impunitat dels 

crims del franquisme i promoure una cultura compartida en favor de les llibertats, la defensa dels drets 

fonamentals i la memòria democràtica de les ciutats. La voluntat de l’Ajuntament és doncs aprofitar 

totes les possibilitats que ens ofereix el marc normatiu per reconèixer i reparar a les persones que van 

patir la repressió. 

 

c)  La necessitat i oportunitat de la seva aprovació 

Aquest projecte de Reglament és necessari per tal que el compromís ferm de l’Ajuntament de Barcelona 

amb el reconeixement i la reparació dels danys causats a les víctimes del tardofranquisme a la ciutat es 

tradueixi en mesures concretes, que permetin retre homenatge a totes aquelles persones que varen 

veure vulnerats els seus drets fonamentals per raó dels seus ideals durant el període comprès entre el 

1960 i el 1978, conegut com el tardofranquisme. 

 

d) Els objectius de la norma 

La finalitat és doble. D’una banda, es tracta de reconèixer i retre homenatge a les persones 

represaliades que van patir directament les conseqüències més greus de la repressió en els darrers anys 

de la Dictadura franquista, com són les vulneracions dels drets a la vida o a la integritat física, psíquica, 

moral o sexual. I de l’altra, també es vol promoure el coneixement i la reflexió sobre el passat de la 

ciutat i fomentar una ciutadania democràtica, tot contribuint així a evitar que es repeteixin situacions 

d’intolerància i de violació dels drets humans. 

Així mateix, també es vol deixar constància del reconeixement i gratitud de la ciutat de Barcelona a les 

entitats de memòria històrica per la seva lluita per la justícia, la reparació i la veritat. 

 

e) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores  

Es considera que donat el marc normatiu i el context actual no hi ha solucions alternatives, reguladores 

o no, que puguin donar resposta a la voluntat de l’Ajuntament de reconèixer i retre homenatge a les 

persones represaliades que van patir directament les conseqüències de la repressió en els darrers anys 

de la Dictadura franquista. 

 

Barcelona, 4 d’octubre de 2018 


