MOCIÓ DEL GRUP D’ICV-EUiA PER A LA RESTITUCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
INCAUTADA A L’AJUNTAMENT DE VIC
I.

Amb motiu de la Guerra Civil espanyola, les tropes franquistes van establir un
gran dispositiu per a requisar tota la documentació de les institucions
públiques, sindicats, partits i particulars amb la finalitat de dur a terme una forta
repressió política.

II.

La requisa de la documentació municipal feta el 1938 i el 1939 a Catalunya per
les tropes franquistes va ser un acte de força contra el dret vigent.

III.

La documentació municipal és propietat indestriable de la institució, forma part i
documenta els seus actes i decisions.

IV.

Tot organisme ha de retornar la documentació manllevada d’un altre organisme
públic un cop feta la funció que tenia encomanada.

V.

La llei de patrimoni històric de l’Estat declara la imprescribilitat dels documents
públics.

VI.

No hi ha justificació perquè un cop restablerta la legalitat democràtica dels
ajuntaments i un cop dissolt l’organisme que va retenir la documentació per
usar-la amb finalitats repressives, encara es mantingui retinguda.

VII.

La retenció d’aquesta documentació contra la voluntat municipal per reintegrarla als seus arxius institucionals és un acte contra la legalitat i l’autonomia
municipal sobre el seu àmbit competencial i béns propis.

VIII.

L’any 2005 es va aprovar una llei que establia el dret de la Generalitat de
Catalunya a recuperar tot el seu patrimoni documental institucional i la resta de
documents requisats a entitats i persones particulars amb la finalitat de restituirla als qui la volguessin recuperar.

IX.

Aquest procés es va iniciar amb el retorn de documents a les persones i
entitats espoliades, però es va deixat al marge la documentació municipal. El
Ministeri de Cultura es va comprometre a retornar-la directament, la qual cosa
encara no s’ha produït.

X.

Es van localitzar restes d’aquesta documentació municipal, requisada arreu de
Catalunya, a l’Arxiu del Govern Civil de Barcelona i al denominat Arxiu de la
Guerra Civil de Salamanca. La denúncia pública feta per la Comissió de la
Dignitat, el 29 de juliol de 2010, va obligar a la Delegació del Govern a retornar
els documents de l’Arxiu del Govern Civil de Barcelona.

XI.

La Delegació del Govern mai ha permès fer una consulta extensa dels seus
fons, amb la qual cosa no se sap del cert que no hi hagi en aquest arxiu més
documentació pertanyent a diferents consistoris.

Es per tot això que l’Ajuntament de Vic en Ple
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ACORDA

PRIMER. Exigir la immediata restitució per part del Ministeri de Cultura de la
documentació propietat de l’Ajuntament de Vic i de tota la documentació pendent de
restituir i que encara resta a l’Arxiu del Govern Civil per tal que sigui reintegrada a
l’Arxiu Municipal.
SEGON. Ens adherim i donem suport a la petició feta per iniciativa de la Comissió de
la Dignitat, i que afecta l’Ajuntament de Vic i d’altres ajuntaments catalans per reclamar
la restitució dels documents dels nostres arxius institucionals requisats a la fi de la
guerra civil i que encara es retenen a l’Arxiu de la guerra civil de Salamanca.
Es lliurarà una còpia d’aquesta declaració als altres ajuntaments afectats, a la
Comissió de la Dignitat i al Ministeri de Cultura, a banda de la Comissió de Drets
Humans de les Nacions Unides a Ginebra i al Consell Internacional d’Arxius.

Xavier Tornafoch Yuste
Grup Municipal ICV-EUiA

Vic, 24 de setembre de 2012.
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