Moció per la localització, senyalització, dignificació, protecció i
exhumació de les fosses comunes al cementiri de Sencelles
Exposició de motius:
Aquest mes d'octubre passat va ser presentada en el Parlament de les Illes Balears la Llei
de Fosses, que desplegarà la Llei 52/2007 anomenada "llei de memòria històrica" i
establirà la competència i, així mateix, el compromís del Govern de les Illes Balears en la
localització de les persones desaparegudes durant la guerra civil i la dictadura franquista
així com la localització, senyalització, dignificació, protecció i, si és possible, exhumació
de les fosses comunes que es trobin en territori balear.
D’acord amb aquesta llei, quan sigui aprivada i entri en vigor el Govern assumirà
directament les competències en aquesta matèria per a què la la localització tant dels
desapareguts com de les fosses sigui el més ràpid i eficaç possible, per acabar amb la
delegació en famílies i associacions d’aquesta responsabilitat i per evitar que el pes de les
investigacions i prospeccions recaigui en els ajuntaments que tenen fosses en el seu
terme municipal.
D'acord amb la investigació realitzada per "Memòria de Mallorca" a instàncies del Govern
balear el 2010, a Sencelles es pot afirmar l'existència d'una fossa comuna de la guerra
civil en el cementiri d'aquest municipi on hi hauria tres persones identificades: Pilar
Sánchez Llabrés, veïna de Palma, i Josep Miralles Garau Malherba i Josep Serra Juan
Vedell, veïns de Montuïri. Cap actuació institucional s'ha realitzat fins al dia d'avui en
relació amb aquesta fossa.
Per tot això, des de el Grup Municipal de MÉS per Sencelles i Biniali proposam al Ple de
l'Ajuntament els següents
ACORDS:
1. Que el Govern de les Illes Balears assumeixi directament les competències en aquesta
matèria respecte de la fossa comuna situada al cementiri de Sencelles, per a què la la
localització tant dels desapareguts com de les fosses, sigui el més ràpid i eficaç possible,
per acabar amb la delegació en famílies i associacions d’aquesta responsabilitat i per
evitar que el pes de les investigacions i prospeccions recaigui en l'ajuntament de
Sencelles.
2. Que el Govern de les Illes Balears juntament amb l'ajuntament de Sencelles, faci una
anàlisi de la situació i estat de totes les fosses que hi pugui haver al cementeri i al
municipi i proposin la intervenció d’aquelles fosses que en sigui viable.
3. Que per a les que no sigui possible la seva intervenció, que s'inicii la tramitació
oportuna perquè siguin senyalitzades, dignificades i protegides legalment com a BIC o
béns catalogats com així preveu la Llei de Fosses.

4. Que l'ajuntament de Sencelles col·labori en tot aquest procés juntament amb el Govern
de les Illes Balears, el Consell Insular de Mallorca i les associacions encarregades de
vetlar i conèixer la Memòria Històrica de la guerra civil i la dictadura franquista.
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