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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

 

 

 IDENTIFICACIÓ DE LES SESSIONS:   

  PLE 
número 2016006 
caràcter extraordinari-urgent 
data 18 de juliol de 2016 
horari de les 20:30 a les 20:50 hores 
lloc Auditori de la Casa de Cultura 

 

ASSISTENTS A LA COMISSIÓ INFORMATIVA I AL PLE:    

Sr./Sra.  Grup municipal assit. a ple 
Joan Sans Freixas, alcalde PSC  X 
Josep Raja Molinari PSC  X 
Alfons Ribas Pérez PSC  X 
Montserrat Pérez Gallego PSC  X 
Gabriel Curieses Esteban PSC  NO 
Sonia Magrané Rus PSC  X 
Dídac Bassa Romero PSC  NO 
Miguel Angel del Rio Martos PSC  X 
Joan Plana Pons CiU X 
Olga Navarro Ribas CiU X 
Carmina Malagarriga de Broto CUP X 
Xavier Berber Olivella CUP X 
Carles Ribé Solé ERC  
   
  
 
 
Excusen la seva assitència al ple  
           
Gabriel Curieses Esteban 
Dídac Bassa Romero 
 

Secretari.interventor  
 
Sr. Alexandre Pallarès Cervilla 
  

Per l’Alcaldia-Presidència es declara oberta la sessió, prèvia comprovació de quòrum suficient, 
i es passa a despatxar els assumptes que figuren a l’ordre del dia: 
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ORDRE DEL DIA 

 

1.- EXP.NÚM. 20160542: PROPOSTA DE TOTS ELS GRUPS MUNCIPALS PER A 
LA REVOCACIÓ DE FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE COM ALCALDE 
“HONORARI I PERPETU” DEL MUNICIPI DE L’ARBOÇ 

   

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 

  

 
1.- EXP.NÚM. 20160542: PROPOSTA DE TOTS ELS GRUPS MUNCIPALS PER A 

LA REVOCACIÓ DE FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE COM ALCA LDE 
“HONORARI I PERPETU” DEL MUNICIPI DE L’ARBOÇ 

 

El dia 31 de març de 1964, l'ajuntament de l'Arboç, a requeriment del Governador Civil, va 
convocar un ple extraordinari per aprovar el nomenament del dictador Francisco Franco 
Bahamonde com Alcalde "honorari i perpetu" del municipi. Aquest nomenament va coincidir 
amb els actes de celebració dels "25 años de paz" després d'haver acabat la guerra civil. 
Aquest nomenament és vigent encara avui a l'Arboç. 

Exactament els acords adoptats deien: "1º Nombrar a S.E. el Jefe del Estado y Caudillo de 
España, Excelentísimo Señor Dº Francisco Franco Bahamonde, Alcalde honorario y perpetuo 
de nuestra querida Villa. 2ª Dedicar el tramo de vía pública comprendido entre la Plaza de los 
Mártires y la Carretera General de Valencia a Molins de Rey, a la conmemoración del XXV 
aniversario de la terminación de la Guerra de Liberación, rotulándolo con la denominación de 
Avenida de la Paz de Franco." 

La campanya de celebració dels 25 anys de pau duta a terme pel règim franquista va voler 
demostrar que l'Espanya del 1964 havia evolucionat i era molt diferent d'aquella del 1939. 
Malgrat la campanya de maquillatge, seguia vigent en el nostre país la imposició política, la 
coerció de la llibertat de la ciutadania, la repressió de la dissidència política, la censura, les 
vagues i l'exili de milers de persones entre moltes altres accions antidemocràtiques. 

Un poble no existeix per genètica, existeix per la memòria i per la voluntat. Aquesta moció posa 
la mirada en ambdós conceptes. 

Memòria, perquè el llegat històric és el que és, i no el podem oblidar. Això no vol dir que la 
política d'avui s'hagi de basar i condicionar pel passat, però cert és que l'ha de tenir sempre 
present per no repetir errors i, si se'n té la oportunitat, corregir-los. I ara tenim la oportunitat de 
corregir una acció passada que no s'hauria d'haver produït. 

Voluntat, perquè igualment avui tenim la oportunitat de reivindicar-nos com un poble amb 
maduresa democràtica, recer de les llibertats ciutadanes i que exercint els seus drets, 
voluntàriament revoca una decisió política imposada. Cap imposició té raó de ser. Cal revocar 
amb democràcia el que en el seu dia la dictadura va imposar per la força. 
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Per aquest motiu, tots els grups municipals de l'ajuntament de l'Arboç, coincidint amb la data 
del 18 de juliol, data del cop d'Estat que va conduir a la Guerra Civil Espanyola de 1936-1939, 
presenten al Ple de l'Ajuntament de l'Arboç, per a la seva aprovació dels següentsACORDS:  
 
Primer.-  Revocar a Francisco Franco Bahamonde com a alcalde "honorari i perpetu" de 
l'Ajuntament de l'Arboç, i anul·lar l'acord plenari del seu nomenament de 31 de març de 1964. 

Segon.-  Fer extensiva aquesta proposta d'acord a la Federació de Municipis de Catalunya 
(FMC), a l'Associació Catalana de Municipis (ACM), a la Diputació de Tarragona, al Parlament 
de Catalunya i a la Presidència de la Generalitat de Catalunya. 

 

Resultat de la votació 
 
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat. 
 

  

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, a indicació de l’alcaldia, i s’estén la 
present acta de la qual jo, el secretari-interventor, en dono fe.  

 

El SECRETARI - 
INTERVENTOR 
Alexandre Pallarès Cervilla  

Davant meu, 
L'ALCALDE  
Joan Sans i Freixas  

 


