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PROPOSICIÓ NO DE LLEI PER A LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA 

HISTÒRICA DE LES ILLES BALEARS. 

La Comissió Constitucional del Congrés dels Diputats, va aprovar per unanimitat dia 20 

de novembre de 2002 una proposició no de llei en què l’òrgan de representació de la 

ciutadania reiterava que «ningú pot sentir-se legitimat, com va ocórrer en el passat, per a 

utilitzar la violència amb la finalitat d’imposar les seues conviccions polítiques i establir 

règims totalitaris contraris a la llibertat i dignitat de tots els ciutadans, la qual cosa 

mereix la condemna i repulsa de la nostra societat democràtica». 

La Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets i 

s'establixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la Guerra 

Civil i la Dictadura, assumix la declaració abans exposada i recull explícitament la 

condemna del franquisme continguda en l’Informe de l’Assemblea Parlamentària del 

Consell d’Europa, firmat a París el 17 de març de 2006, en el qual es van denunciar les 

greus violacions de drets humans comeses a Espanya entre els anys 1939 i 1975. 

La Llei de memòria històrica (Llei 52/2007) estableix de forma clara quines són les 

actuacions que han de portar a terme les institucions públiques en relació a la 

simbologia franquista. 

Per altra banda, reconèixer una injustícia i protegir les seves víctimes ha de ser un 

objectiu prioritari per als poders públics en un Estat de dret. Per això és transcendental 

reparar el dany causat, reconèixer la situació d'indefensió i posar tots els mitjans a 

l'abast per restituir, reconèixer, recordar i recuperar. 

La Resolució de Nacions Unides 47/133 (adoptada en l'Assemblea General celebrada el 

18 de desembre de 1992) va aprovar la Declaració sobre la Protecció de totes les 

Persones contra les Desaparicions Forçades, assenyalant que les desaparicions forçades 

afecten els valors més profunds de tota societat respectuosa de la primacia del dret, dels 

drets humans i de les llibertats fonamentals, i que la seva pràctica sistemàtica representa 

un crim de a la humanitat. Aquesta Resolució no només implica la prevenció i 

eliminació de les desaparicions forçades, sinó que s'estén, així mateix, a les 

investigacions oportunes quan es tingui coneixement de persones desaparegudes sense 

que el temps transcorregut des que es va produir la desaparició suposi cap 

obstacle. 

Davant l'ambigüitat pública del Govern de les Illes Balears en relació al franquisme, al 

règim, a la simbologia i a la reparació dels danys i els drets dels familiars de les 

víctimes, el grup parlamentari MÉS presenta les següents propostes de resolució 

perquè siguin aprovades i assumides per la cambra legislativa: 

1. El Parlament de les Illes Balears expressa de forma clara i inequívoca el seu 

rebuig i condemna al règim dictatorial del General Franco, així com de 

qualsevol manifestació política que en faci exaltació o el tengui com a referent. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern, els consells insulars i els 

ajuntaments de les Illes Balears a retirar i substituir la simbologia pròpia del 



règim franquista, en compliment de la Llei de la memòria història (Llei 52/2007 

de 26 de desembre).  

3.  El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a aplicar la 

doctrina de les Nacions Unides sobre els crims contra la humanitat. 

4.  El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a impulsar 

conjuntament amb les associacions per a la recuperació de la memòria històrica 

de les Illes Balears, una llei que tengui per objecte recuperar la memòria 

històrica en relació a aquelles persones que van ser assassinades o van ser 

víctimes de la repressió franquista a les Illes Balears arran del cop militar 

produït a partir del 18 de juliol de 1936, restituint, reconeixent i rehabilitant la 

memòria de les persones assassinades. El projecte de llei haurà d'establir el dret 

dels familiars de les persones assassinades arran del cop militar de l'any 36 a 

exhumar als seus familiars i donar-los una sepultura digna. 

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a substituir 

l'actual Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears per una 

nova norma que, d'acord amb la recomanació del Dictamen 55/2013 del Consell 

Consultiu de les illes Balears, declari expressament prohibits aquells símbols 

que “vulnerin els drets i valors constitucionals o lesionen drets fonamentals”; 

que incitin a l'odi, a la violència o a la discriminació per motius de raça, origen, 

gènere, orientació sexual, religió o ideologia; i específicament i especialment 

aquells que facin apologia del règim franquista o del nazisme. 

 


