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CONVENI DE COL'LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA DE CULTURA,
PARTICIPACIÓ I ESPORTS I L'AJUNTAMENT DE PALMA PER A LA SENYALITZACIO
I DIGNIFICACIÓ DE LA FOSSA DE LA GUERRA CIVIL SITUADA AL CEMENTIRI DE
PALMA

Ajuntament de Palma

Parts

D'una part, la senyora Francesca Tur Riera, consellera de Cultura, Participació i Esports que
actua en nom i representació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears mitjançant el
Decret 7/2017, de 7 d'abril, de la presidenta de les Illes Balears, i en exercici de les funcions
atribuïdes en l'article 11 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració
de comunitat autònoma de les Illes Balears.

D'altra part el senyor Antoni Noguera Ortega, batle de l'Ajuntament de Palma, investit en el ple
municipal de 30 de juny de 2017, fent ús de les seves atribucions de representació establertes
en la legislació vigent.

Antecedents

1. Al Cementiri de Palma hi ha una fossa de la Guerra Civil, convenientment
documentada i localitzada, on hi ha els cossos de persones assassinades durant la Guerra
Civil.

2. Els cossos d'aquestes persones, en un principi, foren enterrades en diverses
fosses en les quals sjnhumaven els cossos de persones afusellades al mateix cementiri' mbé, en altres indrets del terme municipal de Palma. Part d'aquests cossos, foren
raslladats a l'ossera central. L'espai en el qual es situaven les fosses originàries fou
totalment remodelat amb la construcció de nous nínxols.

Aquesta fossa és totalment inviable a l'hora de fer una intervenció
rqueològica per exhumar els cossos de les víctimes de la Guerra Civil.

4. Es calcula que hi ha 366 víctimes identificades i 79 sense identificar.

5. La Llei 10/2016, de 13 de juny, per a la recuperació de persones
desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme (BOIB núm. 76, de 16 de juny de
2016) estableix mesures de protecció i dignificació dels espais on hi ha hagut els cossos
de persones desaparegudes durant la guerra civil espanyola.

6. La Conselleria de Cultura, Participació i Esports, mitjançant la Direcció General
de Participació i Memòria Democràtica, té atribuïdes, entre d'altres, la competència
d'impuls i foment de la participació i coordinació de les polítiques de la memòria
democràtica, d'acord amb l'establert al Decret 9/2017, de 7 d'abril, de la presidenta de
les Illes Balears pel qual es modifica el Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta
de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica
bàsica de les con lleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
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7. L'Ajuntament de Palma té atribuïda, com a competències pròpies, els
cementeris, de conformitat amb l’article 25.2 k de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local.

8. La Comissió Tècnica de Desapareguts i Fosses, en la sessió de 27 de març de
2017 va acordar aprovar el disseny presentat pel senyor Sebastiano Rossi amb l'objecte
d'uniformitzar els espais d'aquestes característiques i tinguin la consideració d'espai de
memòria democràtica.

9. La Conselleria de Cultura, Participació i Esports s'ha encarregat del disseny,
producció i transport d'un mural commemoratiu dels fets succeïts al Cementeri de
Palma entre 1936 i 1943, al qual s'adjunta una placa identificativa, per tal de
senyalitzar aquests fets històrics.

10. L'article 48 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic de les
administracions públiques disposa la possibilitat que les administracions públiques, en
l'àmbit de les seves competències, puguin subscriure convenis amb subjectes de dret
públic i privat, per tal de contribuir a la realització d'activitats d’utilitat pública.

En el mateix sentit es pronuncia l'article 78 de la Llei 3/2003, de règim jurídic de
l'Administració de la comunitat autònoma, quan disposa la possibilitat de la comunitat
autònoma de les Illes Balears de subscriure convenis de col-laboració amb les altres
administracions públiques en l'àmbit de les respectives competències.

El present conveni està exclòs de la Llei 9/2017, de B de novembre, de
ontractes del sector públic, pel qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
irectives del Parlament Europeu i del Consell o 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de

febrerde 2014.

2. L'article 1 de la Llei 10/2016, de 13 de juny, quan determina la competència
del Govern de les Illes Balears en la localització i la identificació de les persones
desaparegudes violentament durant la Guerra Civil i la dictadura franquista disposa la
l'laboració dels ajuntaments i els consells insulars en les actuacions de protecció i

reservació de les referides fosses.

En el mateix sentit, l'article 5 de la Llei 10/2016, de 13 de juny, disposa la col-laboració
amb les administracions afectades quan es duguin a terme actuacions de senyalització i

localització de les fosses, així com la identificació amb una placa commemorativa les
persones que presumptament s'hi troben enterrades

13. El Govern de les Illes Balears i l'Ajuntament de Palma consideren d'interès
”mpulsar mesures en favor de la memòria històrica i reparar en la mesura del que sigui
possible les víctimes de la repressió que es desfermà amb motiu de la guerra civil
espanyola.

En aquest sentit, ambdues institucions consideren dinterès públic que quedi senyalitzada la
fossa comuna amb un mural al qual s'adjunta una placa amb el text:

n memòria de les víctimes del feixisme i de la seva lluita en defensa de la Justícia i la
ibertat. En aquest indret, entre 1936 i 1943, foren enterrades prop de mig miler de
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persones assassinades per la repressió franquista. Que el seu compromís per assolir un món
millor, més justi igualitari no caigui mai en l'oblit."

Així mateix, les dues institucions tenen l'interés de què ambdós elements es mantinguin en
òptimes condicions de conservació.

En virtut del què s'ha exposat, les dues parts es reconeixen amb capacitat legal suficient i

acorden subscriure el present conveni de col-laboració que es regirà pels següents:

ACORDS

Primer. Objecte del Conveni

L'objecte d'aquest conveni s'emmarca en l'objectiu comú de dignificar i senyalitzar i protegir
la fossa comuna del Cementiri de Palma com a lloc on s'hi troben els cossos de persones
assassinades durant la Guerra Civil i que aquesta mesura suposi, en la mesura del possible,
una actuació de reparació envers les víctimes i els seus familiars.

L'objecte d’aquest conveni és regular el règim que ha de regular la posada a disposició del
mural per part de la Conselleria de Cultura, Participació i, Esports a l'Ajuntament de Palma i el
seu manteniment i conservació per part d’aquest.

Segon. Obligacions de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports

Conselleria de Cultura, Participació i Esports, mitjançant la direcció general competent en
Memòria Democràtica, ha d'assumir les tasques del disseny, producció i transport del
monòlit i la placa adjunta al cementiri de Palma per tal de posar-lo a disposició de
l'Ajuntament de Palma i l'Empresa Funerària Municipal. Aquest mural serà propietat del
Govern de les Illes Balears.

Les despeses econòmiques que, si n'és el cas, derivin d'aquestes actuacions implicaran la
tramitació de l'expedient de despesa que correspongui en cada cas, d'acord amb la
normativa que hi sigui d’aplicació.
La Conselleria de Cultura, Participació i Esports assumeix les despeses derivades de les
tasques d'enclavament i subjecció a l’espai escollit.

Tercer. Obligacions de l'Ajuntament de Palma

"Ajuntament de Palma i Empresa Funerària Municipal contribuiran amb les gestions
derivades de la seva subjecció a l'espai escollit del mural i la placa referida i també amb
totes les tasques necessàries pel seu manteniment, per tal de garantir la seva bona
conservació i la perdurabilitat dels seus trets originals.

Quart. Fi

st conveni no té contingut econòmic, atès que cap de les parts assumeix obligacions de
espesa enfront l’altra. /“al 3
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Cinquè. Vigència i causes d'extinció del conveni

Aquest conveni té una vigència de 4 anys i será prorrogable tàcitament per períodes anuals
llevat que alguna de les parts manifesti la voluntat d'extinció

Són causes d'extinció del present conveni:
a. La voluntat d'una de les dues parts d'extingir-Io
b. El mutu acord entre les dues parts.
c. L'incompliment greu i reiterat de qualsevol de les parts d’alguna de les estipulacions
essencials del conveni.
d. Qualsevol altra que contempli la normativa vigent.

En el cas d'extinció del conveni, el Govern de les Illes Balears, com a propietari del
mural, s'encarregarà del seu trasllat a un altre espai.

Sisè. Règim jurídic i jurisdicciócompetent

Aquest conveni té caràcter administratiu, i correspon a l'ordre jurisdiccional contenciós
administratiu de l'illa de Mallorca la competència per a la resolució de les qüestions que
puguin suscitar-se.

Com a mostra de conformitat signam el present conveni en dos exemplars.

Palma, 22 de febrer de 2019

“nogueraOrtega, batle

rector gral e Memòria Democràtica La presidenta d'EFM

a Morro Antònia Martí ' iz

Aprovat per la Junta de
Govern dc Palma en sessió
J.— Ain ') fl CCD «mn


