MARTA ORTIZ MARTINEZ, Alcaldessa-Presidenta de l'Ajuntament de Benifaió, d'acord
amb els facultats que hem confereixen els articles 21.1.e) de la Llei 7/85, de 2 d'abril,
Reguladora dels Bases del Règim Local; art. 55 del R.D. Legislatiu 781/86 de 18 d'abril
pel que s'aprova el Text Refos de les disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local i l'article 5 del Reglament de Servicis dels Corporacions Locals, FAIG SABER:
Que de conformitat amb allò disposat en l’article 15 de la Llei 52/2007, de 26 de
desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets i s’establixen mesures en favor dels
qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura
“1.Les Administracions públiques, en l'exercici de les seues competències, prendran les
mesures oportunes per a la retirada d'escuts, insígnies, plaques i altres objectes o
esments commemoratius d'exaltació, personal o col·lectiva, de la revolta militar, de la
Guerra Civil i de la repressió de la Dictadura. Entre aquestes mesures podrà incloure's la
retirada de subvencions o ajudes públiques.
2.El que preveu l'apartat anterior no serà aplicable quan els esments siguen d'estricte
record privat, sense exaltació dels enfrontats, o quan concórreguen raons artístiques,
arquitectòniques o artístic-religioses protegides per la llei.
Que desde la Direcció General de Reformes Democràtiques s’ha requerit a este
Ajuntament als efectes de que es remeta un llistat comprensiu dels vestigis relatius a la
Guerra Civil i la Dictadura que encara pervisquen en els espais públics de titolaritat
municipal o autonómica, incloent un reportatge fotogràfic i indicació cartogràfica.
Que per acord de la Junta de Govern Local de data 21 de juny de 2016 s’ha iniciat un
procés per a identificar possibles vestigis relatius a la Guerra Civil i la Dictadura i es
demana la col·laboració ciutadana per a identificar en espais públics possibles vestigis
relatius a la Guerra Civil i la Dictadura.

Cosa que es fa pública per al general coneixement.
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