PREC GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI PER A LA RETIRADA D'HONORS A
FRANCO AL LLISTAT DE MEDALLES D'OR

Pablo González Gimeno, portaveu suplent del Grup Municipal Guanyar Alcoi, a
l'empar del que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat
Valenciana així com el RD 2568/ 1986 de 28 de novembre, pel que s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
presenten en el Ple la següent moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El llistat de nomenaments de Medalles d'Or d'Alcoi està encapçalat per Francisco
Franco Bahamonde.
A Franco se li va concedir la Medalla de la Ciudad en 1951 i amb l'aprovació del
Reglament d'Honors i Distincions de l'any 1976 s'indicava que es derogava l'anterior
reglament de Medalla de la Ciudad, però també s'indicava que es mantindrien els drets
adquirits que procediren.
Entenem per tant que encara que es puga argumentar que la medalla no està vigent
perquè tenia caràcter vitalici i no hereditari Franco apareix al llistat de Medalles d'Or de
la ciutat com la resta de persones i col·lectius als que se'ls ha concedit. No podem
permetre que estiga en igualtat amb la resta de distingits, amb els mateixos honors i
pensem que se li ha de retirar el reconeixement dels mèrits i qualitats morals que van
motivar la concessió de la distinció en el seu moment.
Per últim, però no menys important, la Llei de Memòria Històrica planteja la retirada de
mencions commemoratives de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación
militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura.
Per tot açò plantegem el següent prec:
PRIMER.- Que s'inicien els tràmits administratius oportuns per a revocar i deixar sense
efecte els acords en els que se li concedia la Medalla de la Ciudad i que es faça
constar al registre d'Honors i Distincions com a retirada o anulada.

Alcoi, 28 de setembre de 2021
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