MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR AL PLE DE
L’AJUNTAMENT PER TAL DE QUE INSTI A L’AUTORITAT PORTUÀRIA A
COMPLIR LA LLEI DE MEMÒRIA HISTÒRICA EN REFERÈNCIA A L’EXHIBICIÓ DE
SIMBOLOGIA FRANQUISTA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que el 31 d’octubre del 2007 el Congrés dels Diputats aprovava la Llei
per la qual es reconeixen i amplien drets i s'estableixen mesures en favor dels
qui van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la Dictadura, més
coneguda com a Llei de Memòria Històrica.
Atès que la llei de memòria històrica aprovada prové del text de projecte de
llei prèviament aprovat pel Consell de Ministres el dia 28 de juliol de 2006.
Atès que pel que fa a als símbols franquistes la llei estableix que els escuts,
insígnies, plaques i altres objectes o esments commemoratius d'exaltació
personal o col·lectiva de l'aixecament militar, de la Guerra Civil i de la
repressió de la dictadura hauran de ser retirades dels edificis i espais públics.
La retirada no serà aplicable quan […] hi hagi raons artístiques,
arquitectòniques o artísticoreligioses protegides per la llei, la qual cosa podrà
aplicar a esglésies.
Atès que el 8 de novembre del 1956 va ser inaugurada la Universidad Laboral
Francisco Franco. Situada a la zona on hi havia el Mas de la Pineda.
Atès que en el discurs d’inauguració per part de Fernando Coca de la Piñera,
“Director General de Previsión y Jefe del Servicio de Mutualismo y Montepíos
Laborales” justificava el nom de Francisco Franco a la Universitat pel següent
motiu:
Para mayor empeño, acicate y temple de las virtudes que habrán de
anidar entre estos muros, se honra la Universidad que hoy se inaugura
con el nombre limpio y preclaro del primer trabajador de la Patria,
Francisco Franco, servidor y capitán de su pueblo en la guerra y en la
paz, vigía de su destino, defensor de sus libertades y columna de su
unidad y su grandeza.

Atès que la “Universidad Francisco Laboral” quedava protegida per una tanca
reixada recolzada sobre centenars de pilars. En cada un dels pilars hi havia
esculpit el següent gravat “Universidad Francisco Franco”.
Atès que en el transcurs d’aquests anys l’Autoritat Portuària ha adquirit una
zona del terreny on hi havia la Laboral, la zona corresponent a l’antic Mas de
Patau a tocar del Prat d’Albinyana. Actualment aquesta zona s’usa en
activitats de càrrega i descàrrega.
Atès que la tanca que envolta la zona del Mas Patau i que es propietat de
l’Autoritat Portuària encara té visible als murs de pedra desenes
d’inscripcions franquistes.

Per tot això, la Candidatura d'Unitat Popular proposa al Ple l'adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER: Notificar aquesta acord del Ple i una còpia de la Llei de Memòria
Històrica aprovada pel Congrés dels Diputats a l’Autoritat Portuària.
SEGON: Instar l’Autoritat Portuària a retirar la simbologia franquista de la
Zona del Mas de Patau i qualsevol altra que hi pugui haver en la
propietat del Port de Tarragona.
TERCER: Instar el representant designat per part de l’Ajuntament de
Tarragona al Consell d’Administració del Port de Tarragona perquè
es compleixi la llei de memòria històrica.
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