








PRESENTACIÓ  DE  MOCIONS,  PROPOSTES  DE  RESOLUCIÓ,
ESMENES,  PRECS  O  PREGUNTES  AL  PLE  MUNICIPAL  O  A  LA
JUNTA  DE  PORTAVEUS  DE  L'AJUNTAMENT

AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL PPC V55549984

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT

Nom i cognoms o raó social DNI- NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (només en cas que actueu en representació del sol.

DOMENECH BOSCH, SEBASTIA

L’any  2011  la  Junta  de  Govern  Local  aprova  i  presenta  el  projecte  del  Pavelló  Esportiu  “  El
Molinet” annex al IES Roseta Mauri amb la reserva d´ una finca de 1.200 metres quadrats per
a una futura ampliació i  fixa dos accessos al pavelló, des del propi institut i  des de l'avinguda
de Josep Pla, el cost de l'obra era de 2´6 MM€, dels quals la mitat provenen dels departaments
d'Educació i d'Esports de la Generalitat de Catalunya.
Donada  la  situació  econòmica  del  Ajuntament  l’any  2011  i  2012  es  va  sol•licitar  de  una
prorroga  perquè l’ajuntament de Reus no podia aportar la meitat del total del cost previst en
2´6MM€ sobre aquest projecte  i que havia d’establir l’eix educatiu i esportiu que conforma l’
escola Eduard Toda i l´ Institut Roseta Mauri i el Campus de Bellisens de la Universitat Rovira
Virgili.  En  aquell  moment  es  va  rebre  notificació  de  la  Generalitat  pel  qual  s’ajornava  la
concessió de la subvenció pel 2015 i canvi del sistema de finançament.
Aquest projecte contempla diversos objectius:
- Dotar d’un espai esportiu i vestidors pel IES Roseta Mauri.
- Disposar  d’un  equipament  mixt  (esportiu  i  educatiu)  per  poder  disposar  d’una  oferta
formativa de graus i ensenyaments especials en l’àmbit esportiu.
- Dotar d’un equipament esportiu en una zona residencial consolidada i en expansió.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PP DE REUS AL/A
LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  09/04/2018  REFERENT  A  DESENVOLUPAR  DEFINITIVAMENENT  EL
PAVELLO  ESPORTIU  “EL  MOLINET”  ANEX  AL  IES  ROSETA  MAURI.
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- Cobrir  la  demanda  d’espais  apropiats  per  la  practica  esportiva  de  modalitats  com  el
basquet i patinatge.
- Generar sinergies amb el campus Universitari de Bellisens.
En aquest sentit el Partit Popular de Reus, en el seu programa electoral del 2015 apostava per
l’execució  definitiva  d’aquest  pavelló  polilleuger  d’esport  annex a  l´  Institut  Roseta  Mauri  per
continuar fomenta’n l'esport base i així   enfortint els programes d'esport escolar i programes
esportius perquè els veïns puguin tenir accés a algun equipament esportiu.
El  Partit  Popular  de  Reus  a  traves  del  Grup  Parlamentari  del  PPC,   l´  any  2016  va  presentar
esmena  als  Pressupostos  de  la  Generalitat  de  Catalunya  perquè  s’inclogués  partida
pressupostaria per  la construcció del  poliesportiu Roseta Mauri.
Aquest  passat  divendres  23  de  març  el  Consell  de  Ministres  va  aprovar  un  Decret  Llei  que
permet a les entitats locals la reinversió del seu superàvit de forma immediata i donat que en
el cas de Reus aquest es d’uns 2,5 MM d’euros,  el Partit Popular presenta aquesta Moció al Ple
amb els següents acords:

Primer,-  Instar  a  l´  Ajuntament  de  Reus  a  desenvolupar  definitivament  el  projecte  del
polilleuger “ El Molinet” annex al Institut Roseta Mauri amb els recursos econòmics provinents
del superàvit del comptes de 2017.
Segon.  Instar  a  l’Ajuntament  de  Reus  a  realitzar  la  construcció  del  mencionat  pavelló  com
impuls  de   l´  eix  educatiu  i  esportiu  que  conforma  l’escola  Eduard  Toda  i  l´  Institut  Roseta
Mauri  i  el  Campus de Bellisens de la  Universitat  Rovira  Virgili,  tot  aprofitant  la  reinversió  del
superàvit  de 2017.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA

04 Abril de 2018

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

D’acord amb la  Llei  15/99,  de  13 de desembre,  de  protecció  de dades de caràcter  personal,  us  informem que les  dades de caràcter  personal
sol•licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, el qual és responsabilitat de l’Ajuntament de Reus. La finalitat de la recollida de les dades és la
gestió d’aquesta sol•licitud i  el  destinatari  de la informació és l’Ajuntament de Reus.  Podreu exercir  els drets d’accés,  rectificació,  cancel•lació i
oposició de les dades subministrades,  adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Reus,  a la plaça del  Mercadal,  1.
(1) L’accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus (www.reus.cat), segons el que estableix el
Reglament  de  notificacions  i  comunicacions  per  mitjans  electrònics  de  l’Ajuntament  de  Reus.  La  persona  interessada  rebrà  l’avís  de  dipòsit  a
través d’un SMS al mòbil o un missatge al correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies, passats els quals, si no s’hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
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PRESENTACIÓ  DE  MOCIONS,  PROPOSTES  DE  RESOLUCIÓ,
ESMENES,  PRECS  O  PREGUNTES  AL  PLE  MUNICIPAL  O  A  LA
JUNTA  DE  PORTAVEUS  DE  L'AJUNTAMENT

AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL CUP V55663025

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT

Nom i cognoms o raó social DNI- NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (només en cas que actueu en representació del sol.

LLORENS PEREZ, MARTA

En data 30 de maig de 2014, l’Ajuntament de Reus, va aprovar en sessió plenària a iniciativa de
la CUP una moció “Per la promoció de les polítiques de recuperació de la memòria històrica”.

En  ella  es  feia  referència  als  13  veïns  de  Reus  deportats  i  assassinats  als  camps  nazis:  PERE
CASES,  JOSEP  DOLÇ,  MIQUEL  FORT,  JOSEP  FREIXES,  JAUME  GALTÉS,  VICTÒRIA  GRAU,  JOAN
MARÍN, EUDALD MERCADÉ, JOSEP M. MUNNÉ, RAMON SANTS, JOAN TRILL i els germans JOAN i
PERE VERGÉS. A aquests,  caldria sumar-hi els deportats que van poder tornar vius,  o els que
no van ser recollits en els treballs realitzats per Montserrat Roig.

D’entre els acords, el punt primer deia “que l’Ajuntament de Reus prengui un paper actiu en la
recuperació  de  la  memòria  històrica.  No  sols  aquella  més  recent  i  propera,  sinó  també  tota
aquella  que  explica  el  motiu  pel  qual  avui  la  nostra  ciutat  i  les  persones  que  la  conformen
vivim  o  patim”.

De  les  moltes  formes  de  reconeixement  a  aquests  milions  de  deportats  arreu  d’Europa,  en
destaca  el  projecte  Stolpersteine,  una  iniciativa  de  l’artista  alemany  Gunter  Demnig,  que

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR AL/A
LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 09/04/2018 REFERENT A L’ADHESIÓ AL PROJECTE STOLPERSTEINE
DE RECONEIXEMENT ALS DEPORTATS ALS CAMPS NAZIS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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consisteix  en  la  col•locació  d’un  llambordí  fet  a  mà  davant  el  domicili  de  cadascun  dels
deportats, on hi consten les seves dades vitals i les dates de la deportació. A data d’avui, s’han
col•locat ja més de 60.000 llambordins Stolpersteine en 22 països diferents.

Així, per donar continuïtat i compliment a aquesta voluntat de reconeixement i restitució vers
els deportats, es planteja al plenari de l’Ajuntament de Reus l’adopció dels següents:

PRIMER.- Sol•licitar al Memorial Democràtic l’adhesió de Reus al projecte Stolpersteine.

SEGON.-  Iniciar  els  tràmits  per  tal  de  col•locar,  tant  aviat  com  sigui  possible,  les  llambordes
corresponents  als  deportats  de  Reus.

TERCER.- Fer arribar aquest acord al Memorial Democràtic, als familiars dels deportats de Reus
als camps nazis i a l’Amical de Mauthausen.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA

04 Abril de 2018

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

D’acord amb la  Llei  15/99,  de  13 de desembre,  de  protecció  de dades de caràcter  personal,  us  informem que les  dades de caràcter  personal
sol•licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, el qual és responsabilitat de l’Ajuntament de Reus. La finalitat de la recollida de les dades és la
gestió d’aquesta sol•licitud i  el  destinatari  de la informació és l’Ajuntament de Reus.  Podreu exercir  els drets d’accés,  rectificació,  cancel•lació i
oposició de les dades subministrades,  adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Reus,  a la plaça del  Mercadal,  1.
(1) L’accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus (www.reus.cat), segons el que estableix el
Reglament  de  notificacions  i  comunicacions  per  mitjans  electrònics  de  l’Ajuntament  de  Reus.  La  persona  interessada  rebrà  l’avís  de  dipòsit  a
través d’un SMS al mòbil o un missatge al correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies, passats els quals, si no s’hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
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PRESENTACIÓ  DE  MOCIONS,  PROPOSTES  DE  RESOLUCIÓ,
ESMENES,  PRECS  O  PREGUNTES  AL  PLE  MUNICIPAL  O  A  LA
JUNTA  DE  PORTAVEUS  DE  L'AJUNTAMENT

AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL CUP V55663025

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT

Nom i cognoms o raó social DNI- NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (només en cas que actueu en representació del sol.

LLORENS PEREZ, MARTA

Des  de  que  l’independentisme  ha  esdevingut  majoritari  a  Catalunya,  les  mobilitzacions  han
estat massives, constants i exemplars. La pràctica de la no-violència ha estat un principi bàsic
irrenunciable fins i tot davant de les actuacions d’unes forces policials desbocades que no han
mostrat dubtes a l'hora d’agredir a qualsevol persona, sigui quina sigui la seva condició.

Tot  i  aquesta  violència  criminal  orquestrada  per  un  Estat  superat  i  desbordat,
l’autoorganització  popular  va  garantir  la  celebració  del  referèndum  d’independència  de
Catalunya,  els  llavors anomenats Comitès en Defensa del  Referèndum van ser  una eina clau
en la  contenció i  en la  defensa no-violenta,  cal  insistir,  dels  col·legis  i  centres de votació.

L'Estat  espanyol,  en  totes  les  seves  formes,   ha  engegat  un  procés  de  criminalització  del
moviment  independentista  amb  la  creació  i  socialització  d'un  relat  que  pretén  justificar  la
repressió sense límits, al més pur estil franquista on se celebraven judicis sumaríssims amb les
sentències redactades abans de començar. Aquesta estratègia d'Estat no és nova, fa dècades
que s'aplica  a  Euskal  Herria  on tot  s'hi  val,  fins  i  tot  castigar  les  famílies  amb la  dispersió  de
presos o convertir  una baralla  de bar  en un atemptat  terrorista.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR AL/A
LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 09/04/2018 REFERENT A FER SUPORT ALS COMITÈS EN DEFENSA
DE LA REPÚBLICA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Aquesta setmana s'ha fet públic que la Fiscalia de l'Audiència Nacional obria diligències contra
els Comitès en Defensa de la República, atribuint possibles delictes de rebel·lió (delicte castigat
amb  penes  de  fins  a  30  anys  de  presó).  Els  CDR  no  són  una  organització,  no  són  cèl·lules
violentes  i  no  tenen  cap  altre  objectiu  que  treballar  en  favor  de  la  República  Catalana,  una
república  on  tothom  hi  tindrà  lloc,  vingui  d'on  vingui,  pensi  com  pensi  i  parli  la  llengua  que
parli.

Tanmateix, no ens sorprèn, el feixisme no tolera la pluralitat, la solidaritat i l'autoorganització
de  base  popular,  però  per  la  part  que  ens  toca,  des  d'aquesta  humil  posició,  recordar  que
l'existència de presos polítics no ens espanta sinó que ens reafirma en la nostra decisió, que la
repressió contra el moviment independentista no ens fa dubtar sinó que ens empeny a crear
xarxes de solidaritat i que davant de la política del passat, un projecte de futur.

Per  tots  aquests  motius,  la  Candidatura  d’Unitat  Popular  de  Reus  proposem  els  següents
acords:

1. Mostrar el compromís de l’Ajuntament de Reus amb les institucions catalanes en el procés
de materialització de la República Catalana.

2. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Reus als Comitès de Defensa de la República arran
de la ràtzia repressiva de l’Estat.

3.  Instar  a  l'Ajuntament de Reus a col·laborar en la  defensa de reusencs i/o reusenques que
vegin vulnerats  els  seus drets  polítics.

4.  Comunicar  aquests  acords  al  Parlament  de  Catalunya,  a  l'Associació  de  Municipis  per  la
Independència,  a  l'Associació  Catalana  de  Municipis,  a  l'Assemblea  Nacional  Catalana,  a
Òmnium  Cultural  i  a  l'Associació  d'advocats  voluntaris  1  d'octubre  de  Reus.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA

04 Abril de 2018

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus
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D’acord amb la  Llei  15/99,  de  13 de desembre,  de  protecció  de dades de caràcter  personal,  us  informem que les  dades de caràcter  personal
sol•licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, el qual és responsabilitat de l’Ajuntament de Reus. La finalitat de la recollida de les dades és la
gestió d’aquesta sol•licitud i  el  destinatari  de la informació és l’Ajuntament de Reus.  Podreu exercir  els drets d’accés,  rectificació,  cancel•lació i
oposició de les dades subministrades,  adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Reus,  a la plaça del  Mercadal,  1.
(1) L’accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus (www.reus.cat), segons el que estableix el
Reglament  de  notificacions  i  comunicacions  per  mitjans  electrònics  de  l’Ajuntament  de  Reus.  La  persona  interessada  rebrà  l’avís  de  dipòsit  a
través d’un SMS al mòbil o un missatge al correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies, passats els quals, si no s’hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
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