Ajuntament de Mataró

C O M P R O M Í S P E R N E T E J A R M ATA R Ó D E S Í M B O L S
FRANQUISTES
-

El govern municipal acceptar el prec presentat conjuntament per la CUP i
VoleMataró per la retirada de tota la simbologia franquista present a la ciutat.

-

Els veïns i les veïnes hauran de retirar totes les plaques i símbols franquistes
abans d’un any, en cas contrari podran ser sancionats.

El 18 d’abril de 2017, en la Comissió Informativa de Gestió de l’Espai Públic, el govern
municipal va donar compte del compliment del compromís de retirada de les plaques
franquistes, afirmant que cap de les plaques detectades es troba en edificis de titularitat
municipal i que per aquest motiu no es podia procedir a la seva retirada.
Davant l’intent del govern municipal de fugir d’estudi, els grups municipals de la CUP,
VoleMataró i ERC vam manifestar la nostra indignació i vam exigir una determinació
política inequívoca per acabar amb la xacra de la simbologia franquista present a molts
edificis de la nostra ciutat.
En aquest sentit, la passivitat municipal encara resulta més injustificada, atès que la Llei
5/2017, del 28 de març, d’”acompanyament” dels pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2017, ha modificat l’article 190 de la Llei 18/2007 (Dret a l’habitatge) i que
tipifica com a sanció lleu la no retirada de les plaques franquistes.
Per aquests motius, els grups de la CUP i VoleMataró vàrem presentar un prec conjunt al
Ple Municipal del mes d’abril que, finalment, va ser atès i acceptat pel govern en el Ple
Municipal del passat 1 de juny. D’aquesta manera, l’Ajuntament de Mataró comunicarà a
totes les comunitats de propietaris d’immobles de la ciutat on hi ha plaques franquistes
l’obligació de retirar-les en el termini d’un any d’acord amb les modificacions de l’article 190
de la Llei 18/2007 (Dret a l’habitatge) i, tanmateix, s’oferirà a col·laborar amb les
comunitats de propietaris que vulguin retirar les plaques franquistes.
Des de la CUP valorem positivament la decisió presa pel govern municipal, però advertim
que no acceptarem cap més excusa i dilació en la retirada de la simbologia feixista present
als carrers de Mataró.
CUP Mataró
Oficina de Comunicació
Mataró, 27 de juny de 2017
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PREC QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE LA CUP I VOLEMATARÓ, AMB
EL SUPORT DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA, PER LA RETIRADA DE LES
PLAQUES FRANQUISTES EXISTENTS A LES FAÇANES D’IMMOBLES PARTICULARS
La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Mataró va aprovar el 4 d’abril de 2016 una
declaració institucional de rebuig al feixisme i de reivindicació de la memòria democràtica.
La proposta va ser presentada per la CUP i en un dels punts de la part resolutiva
s’explicitava el següent: “Que la Generalitat col·labori amb l’Ajuntament de Mataró en la
localització i retirada dels monuments i símbols de caire feixista, autoritari i antidemocràtic
encara existents a Mataró, com ara les plaques amb el jou i les fletxes de l’antic Ministeri
de la Vivenda franquista”.
D’altra banda, en el Ple Municipal de l’Ajuntament de Mataró de l’1 de desembre de 2016,
el govern municipal va acceptar un prec presentat per ERC que demanava la retirada de
les plaques franquistes presents en edificis de la ciutat.
El 18 d’abril de 2017, en la Comissió Informativa de Gestió de l’Espai Públic, el govern
municipal va donar compte del compliment del compromís de retirada de les plaques
franquistes, afirmant que cap de les plaques detectades es troba en edificis de titularitat
municipal i que per aquest motiu no es pot procedir a la seva retirada.
En aquest sentit, la passivitat municipal és injustificada, atès que la Llei 5/2017, del 28 de
març, d’”acompanyament” dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017,
ha modificat l’article 190 de la Llei 18/2007 (Dret a l’habitatge) en els punts següents:
1. S’afegeix una lletra, la e, a l’apartat 2 de l’article 125 de la Llei 18/2007, del 28
de desembre, del dret a l’habitatge, amb el text següent:
«e) No retirar les plaques col·locades en habitatges que han deixat de tenir la
qualificació d’habitatges amb protecció oficial.»
2. S’afegeix una disposició addicional, la vint-i-cinquena, a la Llei 18/2007, amb el
text següent:
«Disposició addicional vint-i-cinquena. Retirada de les plaques dels habitatges que
han deixat de tenir la qualificació d’habitatges protegits
»1. Els propietaris i les comunitats de propietaris han de retirar en el termini d’un
any a comptar de l’entrada en vigor de la present disposició addicional les plaques
col·locades en els habitatges que han deixat de tenir la qualificació d’habitatges
protegits.
»2. La manca de retirada de les plaques en el termini establert per l’apartat 1
constitueix una infracció lleu, d’acord amb l’article 125.»

Per tant, des dels Grups Municipals de la CUP i VoleMataró formulem el següent prec:
•

Que l’Ajuntament de Mataró comuniqui a totes les comunitats de propietaris
d’immobles de la ciutat on hi ha plaques franquistes l’obligació de retirar-les en el
termini d’un any d’acord amb les modificacions de l’article 190 de la Llei 18/2007
(Dret a l’habitatge).
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•

Que l’Ajuntament de Mataró col·labori amb les comunitats de propietaris que
vulguin retirar les plaques franquistes.

Juli Cuéllar Gisbert
Regidor portaveu de la CUP
Montse Morón Gámiz
Regidora portaveu de VoleMataró
Mataró, 23 d’abril de 2017
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