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al conjunt del municipi, tenint en compte a més que es sòl produir un increment de 
matrícula fins al setembre amb un problema de massificació, que es pot agreujar, si 
les famílies que han triat com a primera opció escoles de fora del municipi –Lliçà 
de Vall o Palau Solità– no entren a les mateixes.

De la mateixa manera hem de dir que el Departament d’Ensenyament de la Ge-
neralitat, ha pujat la ràtio d’alumnes amb necessitats educatives especials, de 2 alum-
nes per aula a 3, comptant que en aquestes edats primerenques hi ha alumnes que 
no resten diagnosticats, fet que dificultarà l’atenció necessària per aquests alumnes.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a deixar sense efecte 

la supressió d’un dels dos grups de P3 de l’escola Rosa Oriol del municipi de Lliçà 
d’Amunt.

Palau del Parlament, 19 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Jordi Terrades i San-

tacreu, diputats, GP SOC

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts 
Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa 
a la memòria històrica, i d’altres normes relacionades
270-00004/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 27499 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la proposició de llei següent: 

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei 

Exposició de motius
La Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la que es reconeixen i amplien drets i 

s’estableixen mesures en favor dels qui van patir persecució o violència durant la 
Guerra Civil o la Dictadura, més coneguda popularment com a Llei de Memòria 
Històrica, va suposar una fita important en el reconeixement del deute que l’actual 
democràcia espanyola té amb totes aquelles persones que van defensar la legalitat 
republicana davant el cop d’Estat feixista que desembocà en la Guerra Civil, i també 
amb totes aquells persones que, durant la Dictadura franquista, dissentien d’aques-
ta o de la seva concepció de la societat, o van lluitar per l’assoliment d’un règim de 
llibertats.

Aquesta mateixa llei declara la il·legitimitat dels tribunals, jurats i qualssevol al-
tres òrgans penals o administratius que, durant la Guerra Civil, s’haguessin consti-
tuït per imposar, per motius polítics, ideològics o de creença religiosa, condemnes 
o sancions de caràcter personal, així com la de les seves resolucions. Declara tam-
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bé la il·legitimitat, per ser contraris a dret i vulnerar les exigències més elementals 
del dret a un judici just, el Tribunal de Repressió de la Maçoneria i el Comunisme, 
el Tribunal d’Ordre Públic, així com els Tribunals de Responsabilitats Polítiques i 
Consells de Guerra constituïts per motius polítics, ideològics o de creença religiosa. 
Igualment, declara il·legítimes, per vicis de forma i fons, les condemnes i sancions 
dictades per motius polítics, ideològics o de creença per qualssevol tribunals o òr-
gans penals o administratius durant la Dictadura contra els qui van defensar la le-
galitat institucional anterior, van pretendre el restabliment d’un règim democràtic a 
Espanya o van intentar viure d’acord amb opcions emparades per drets i llibertats 
que avui reconeix la Constitució.

Tanmateix, s’ha produït un intens debat públic al voltant de si aquesta declaració 
implicava o no la definitiva eradicació de l’esfera del dret d’aquests procediments i 
sentències. La present proposició pretén esvair tot dubte respecte a la qüestió, fent 
expressa declaració de la seva nul·litat i manca d’efectes jurídiques, i possibilitant 
l’obtenció de la corresponent certificació.

D’altra banda, la present proposició també pretén fer menció expressa a un col-
lectiu de víctimes del franquisme que van experimentar un especial patiment, com 
són les persones que, en connivència entre les autoritats franquistes i les del règim 
nazi i el de Vichy, van patir la deportació i l’internament en camps de concentració 
i treball del règim nazi. Ho fa tot declarant la responsabilitat de les autoritats fran-
quistes en aquesta deportació, que des del punt de vista històric ha quedat ben esta-
blerta i acreditada, i cercant alguna fórmula de reparació que, fos de la naturalesa 
que fos, mai podrà compensar les inenarrables condicions de misèria i violència a 
què van ser sotmeses.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista proposa la següent

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés de Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, 
per la que es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures 
en favor dels qui van patir persecució o violència durant la Guerra 
Civil o la dictadura, i altres normes, a fi de declarar la nul·litat de les 
sentències dictades per causes polítiques pel règim franquista, i la 
responsabilitat del règim franquista en la deportació dels republicans 
espanyols a camps de concentració del règim nazi

Article únic 
a) S’addiciona un nou apartat 4 dins l’article 2 de la Llei 52/2007, de 26 de de-

sembre, per la que es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures en favor 
dels qui van patir persecució o violència durant la Guerra Civil o la Dictadura, que 
resta redactat de la següent manera: 

«4. Es reconeix també especialment la responsabilitat de les autoritats públiques 
de la Dictadura franquista en la situació de milers de persones que, havent estat par-
tidàries de la República Espanyola o en tot cas contràries al règim franquista, van 
ser deportades a camps de concentració del règim nazi alemany, en els quals van 
sofrir patiments inenarrables i moltes hi trobaren la mort.»

b) S’addiciona un nou apartat 4 dins l’article 3 de la Llei 52/2007, de 26 de de-
sembre, per la que es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures en favor 
dels qui van patir persecució o violència durant la Guerra Civil o la Dictadura, que 
resta redactat de la següent manera: 

«4. Per tot això, es declaren nul·les i sense cap efecte jurídic les actuacions dels 
òrgans i tribunals esmentats al present article, així com les sentències que n’ema-
nessin en causes fonamentades en motius de tipus polític, ideològic o de creences, 
i en particular les dictades de conformitat al Ban de 28 de juliol de 1936, el Decret 
de 31 d’agost de 1936, el Decret número 55 d’1 de novembre de 1936, la Llei de 2 de 
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març de 1943, la Llei de 18 d’abril de 1947, el Decret 1794/60, de 21 de setembre, i 
el Decret Llei 10/75, de 26 d’agost.»

c) S’addiciona un incís al final del primer paràgraf de l’apartat 1 de l’article 4 de 
la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la que es reconeixen i amplien drets i s’esta-
bleixen mesures en favor dels qui van patir persecució o violència durant la Guerra 
Civil o la Dictadura, que resta redactat de la següent manera: 

«1. Es reconeix el dret a obtenir una Declaració de reparació i reconeixement 
personal als qui durant la Guerra Civil i la Dictadura van patir els efectes de les re-
solucions a què es refereixen els articles anteriors. Es reconeix també el dret de d’ob-
tenir, a sol·licitud dels processats o dels seus familiars, una certificació de la nul·litat 
dels procediments i sentències corresponents, que expedirà l’autoritat competent.

»Aquests drets són plenament compatibles amb els altres drets i mesures repa-
radores reconeguts en normes anteriors, així com amb l’exercici de les accions que 
corresponguin davant els tribunals de justícia.»

d) S’addiciona un nou article 9 bis a la Llei 52/2007, de 26 de novembre, per la 
que es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures en favor dels qui van patir 
persecució o violència durant la Guerra Civil o la Dictadura, que resta redactat de 
la següent manera: 

«Article 9 bis. Reconeixement en favor de persones que varen patir la deporta-
ció i l’internament en camps de concentració del règim nazi, entre el 1940 i el 1945.

»1. En atenció a les circumstàncies excepcionals que van concórrer en la seva 
mort, es reconeix el dret a una indemnització, per una quantia de 135.000 €, als be-
neficiaris dels qui van morir durant el període comprès entre el 22 de juny de 1940 
i l’1 de setembre de 1945, com a conseqüència o amb ocasió de la seva deportació o 
del seu internament en els camps de concentració i treball instaurats pel règim nazi 
alemany existent entre el 1933 i el 1945.

»2. Són beneficiaris de la indemnització a què es refereix l’apartat primer d’a-
quest article, també, els propis deportats o internats supervivents, així com els fills i 
el cònjuge de la persona morta en les circumstàncies descrites, si no estava separada 
legalment ni en procés de separació o nul·litat matrimonial, o la persona que hi havia 
conviscut de forma permanent amb una relació d’afectivitat anàloga a la del cònjuge 
durant, almenys, els dos anys immediatament anteriors al moment de la mort o de 
l’internament, llevat que haguessin tingut descendència en comú, cas en què n’hi ha 
prou amb la mera convivència.

»Subsidiàriament, si no hi ha els anteriors, en són beneficiaris, per ordre succes-
siu i excloent, els néts, els germans de la persona que ha mort i els fills de la persona 
convivent, si depenien econòmicament del difunt.

»Quan es produeixi la concurrència de diverses persones que pertanyen a un 
grup dels que tenen dret a la indemnització, la quantia total màxima s’ha de repartir 
per parts iguals entre tots els qui hi tenen dret per la mateixa condició, excepte quan 
concorrin el cònjuge o persona amb una relació afectiva anàloga i els fills del difunt, 
cas en què l’ajuda s’ha de distribuir al 50 per cent entre el cònjuge o la persona amb 
una relació d’afectivitat anàloga i el conjunt dels fills.

»3. És procedent l’abonament de la indemnització sempre que pels mateixos fets 
no s’hagi rebut cap indemnització o compensació econòmica o, havent-ne rebut, si-
gui de quantia inferior a la que determina aquest article.

»4. El Govern, mitjançant un reial decret, ha de determinar les condicions i el 
procediment per a la concessió de la indemnització que preveu aquest article.

»5. Els beneficiaris de la indemnització que estableix aquest article disposen del 
termini d’un any, a comptar de l’entrada en vigor del reial decret a què es refereix 
l’apartat anterior, per presentar la sol·licitud davant la Comissió que s’hi esmenta.»

e) S’addiciona un apartat 2 bis a l’article primer de la Llei 5/1979, de 18 de setem-
bre, sobre reconeixement de pensions, assistència medicofarmacèutica i assistència 
social en favor de les vídues, i demés familiars dels espanyols morts com a conse-
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qüència o amb ocasió de la passada Guerra Civil, que resta redactat de la següent 
manera: 

«2 bis. Els que haguessin mort com a conseqüència o amb ocasió de la deporta-
ció als camps de concentració i de treball del règim nazi existent a Alemanya entre 
el 1933 i el 1945.»

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC 


