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Expedient de depuració d’un empleat de la JOP, 1939-1940 
 

 

 
 
 

 
Dades del document 

 
Arxiu del Port de Tarragona (APT). Fons Junta d’Obres del Port de 
Tarragona –Autoritat Portuària de Tarragona. Signatura 2426. Expedient 

de depuració que s’incoa a l’empleat Enric González Virgili, 1939-1940 
 
 

 



 

La Guerra Civil i l’adveniment de la Dictadura 
 

 
Un cop acabada la Guerra Civil i instaurada la dictadura de Franco va 
caldre reconstruir l’administració del nou estat, fet que comportava la 

depuració dels funcionaris, especialment d’aquells i aquelles que no 
mostressin adhesió incondicional al nou règim.   

Van ser moltes les persones que es van veure afectades per aquesta 
purga que, en alguns casos, comportà l’acomiadament i la pèrdua del lloc 
de treball, en d’altres la inhabilitació o expulsió temporal de l’organisme 

o empresa, i en algunes ocasions es resolgué amb sancions econòmiques.  
Els tribunals de justícia, en aquells moments a càrrec de l’estament 
militar, van elevar de manera considerable el nombre de persones 

represaliades; de fet, tothom podia ser jutjat per activitats contràries al 
règim que fossin considerades subversives, fins i tot si aquestes eren 

anteriors al gener de 1939.  
 
 

Les depuracions de personal 
 
 

La Junta d’Obres del Port de Tarragona no va ser una excepció en aquest 
nou ordre establert. L’any 1939, seguint el dictamen marcat per la llei de 

responsabilitats polítiques, incoà un seguit d’expedients de depuració a 
conseqüència dels quals van ser destituïdes 25 persones, només el mes 
de febrer.  

Des del personal facultatiu (enginyers i tècnics) al personal obrer 
(gruistes, bussos, fusters, peons, xofers...), tothom va haver de passar pel 

raser dels nous governants a qui no els tremolava el pols quan havien 
d’escriure la sentència “desafecto al Glorioso Movimiento Nacional”, amb 
les greus conseqüències que això podia tenir. 

Tota una maquinària repressora es va posar en marxa per dur a terme 
les depuracions: comissions especials de depuració de funcionaris de 
cadacuna de les corporacions, jutges instructors de cada cas, 

informants, testimonis, brigades d’investigacio, auditories de guerra, tot 
per resoldre a favor o en contra de la persona investigada.  

 
 
L’expedient de depuració 

 
 

El document d’aquest mes és l’expedient de depuració d’Enric González 
Virgili que va entrar a treballar a la Junta d’Obres del Port de Tarragona 
el 3 d’octubre de l’any 1927 com a funcionari de la Secretaria- 

Comptaduria en categoria d’auxiliar. 
El 20 de desembre de 1939 se li obre expedient, se’l suspèn de feina i se 
li treu el 50% del sou.  



 

L’expedient consta d’informes, certificats, diligències, oficis, cartes..., tot 
tipus de documentació per seguir la causa contra aquest funcionari el 

procés del qual, finalment, resultà positiu, ja que en data 17 de gener de 
1940 va ser absolt.  
De tota manera, no en sortí del tot airós ja que se li van imposar 

sancions. D’una banda, se li aixecà la suspensió de feina i part del sou, 
però, de l’altra, va perdre els drets d’antiguitat de quatre anys (1937-

1940) i se l’incapacità per un període de 5 anys per a ocupar llocs de 
comandament o de confiança a la Secretaria de la Junta d’Obres del Port 
de Tarragona.   

Enric González Virgili va treballar a la Junta d’Obres del Port de 
Tarragona fins el 30 de setembre de 1969 en què causà baixa per 
defunció, havent arribat a assolir el càrrec de cap de Recaptació l’any 

1959. 

 

 
 
 


