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MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL
DIA  14/05/2018  REFERENT  A  IMPLANTAR  EL  PROGRAMA  “TUTORÍA  ENTRE  IGUALES”  (TEI)  EN
LOS  CENTROS  EDUCATIVOS  DE  LA  CIUDAD

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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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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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS AL PLENO DEL

14  DE  MAYO  DE  2018  PARA  IMPLANTAR  EL  PROGRAMA  “TUTORÍA  ENTRE

IGUALES” (TEI) EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA CIUDAD

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El  compromiso  de las  Administraciones  Públicas  respecto  a  la  lucha  contra  el  acoso

escolar en todos los centros educativos del Estado tiene que ser una prioridad. De hecho,

cada vez existen más mecanismos y herramientas para tratar de eliminar esta lacra de la

comunidad educativa. Uno de ellos es el programa Tutoría Entre Iguales (TEI), basado en

la convivencia institucional  y con la implicación de toda la comunidad educativa. Este

programa se orienta a mejorar la integración escolar y a trabajar por una escuela inclusiva

y no violenta, fomentando que las relaciones entre iguales sean más satisfactorias. Por

tanto, va  dirigido a la mejora o modificación del clima y la cultura del centro educativo

respecto a la convivencia, el conflicto y la violencia (física, emocional o psicológica).

El programa TEI se basa en la tutorización emocional entre iguales (los alumnos) donde el

respeto,  la  empatía y  el  compromiso son los  pilares  básicos de su  desarrollo  en  los

centros educativos.  De los diferentes modelos de tutorización individualizada, la tutoría

entre iguales se centra en el desarrollo de competencias cognitivas, psicológicas y sobre

todo y especialmente las emocionales, empoderando al grupo y el desarrollo cooperativo,

dirigidas fundamentalmente al alumnado de infantil, primaria y secundaria.

La metodología se basa en la tutorización de los alumnos de cursos superiores sobre los

alumnos de cursos inferiores, dentro del mismo centro educativo y de forma voluntaria:

 En infantil: los alumnos de P5 son tutores emocionales de los de P3.

 En primaria: los alumnos de 5º son tutores emocionales de los de 3º. 

 En ESO: los alumnos de 3º son tutores emocionales de los de 1º. 

 En  ciclos  formativos:  los  alumnos  de  Formación  Profesional  Básica  (FPB)  son

tutorizados por los de 2º de Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM).

Este  programa  fomenta  en  el  alumnado  actitudes  como  la  sensibilización  ante  las

problemáticas de sus iguales, la empatía hacia la persona que está en dificultades, el

fomento de su propia autoestima (importantísima en niños con necesidades específicas



de apoyo  educativo) o  el  compromiso  individual  y  de  grupo para  intervenir  de  forma

positiva y disuasoria ante conductas violentas. 

De esta manera, algunos de los objetivos del programa TEI son:

 Sensibilizar a toda la comunidad educativa sobre los efectos de la violencia. 

 Concienciar sobre las causas de la violencia e informar sobre las consecuencias

personales, sociales y educativas. 

 Facilitar el proceso de integración de alumnos hacia una educación inclusiva. 

 Crear un referente (tutor/a) para favorecer la autoestima y disminuir la inseguridad

que provocan los espacios y las situaciones desconocidas. 

 Empoderar al alumnado como sujeto dinámico de la convivencia en la prevención

de la violencia. 

 Desarrollar la empatía y el compromiso individual y grupal ante el sufrimiento de las

víctimas de actos de violencia y acoso escolar. 

 Compensar el desequilibrio de poder y la fuerza propios de la violencia y el acoso

desde una perspectiva preventiva y disuasoria. 

 Integrar la “Tolerancia Cero” respecto a la violencia y el maltrato, como un rasgo de

identidad del centro educativo. 

La formación para llevar a cabo este programa consta de 8 horas presenciales para cada

centro: 4 para presentar la documentación del programa TEI a cargo de los formadores y

4 para que el centro prepare el material que deberá poner en marcha y para consultar las

posibles dudas que surjan sobre el quehacer diario. El programa TEI incluye el formador/a

del  Grupo  de  Trabajo  (GT)  del  Instituto  de  Ciencias  de  la  Educación  (ICE)  de  la

Universidad de Barcelona, la autorización del copyright oficial, la entrega de materiales

originales  del  programa,  la  supervisión  de  la  contextualización  de  los  materiales,  la

revisión  de  la  documentación  definitiva  para  su  implementación  y  el  asesoramiento

durante el primer año de aplicación.

El programa TEI está adaptado a las estructuras organizativas, horarias y curriculares del

sistema educativo. Por lo tanto, no es necesario realizar ningún tipo de modificación en la

planificación  anual  o  diaria  de  los  centros.  Además,  el  coste  de  implementación  y

desarrollo en las escuelas es un 80% inferior al de cualquier programa internacional con

características similares.



Los  centros  que  aplican  el  programa  están  integrados  en  la  Red  de  Centros  TEI

Tolerancia Cero, y comparten y desarrollan iniciativas, materiales y buenas prácticas en la

prevención  de  la  violencia  y  el  acoso  escolar.  Además,  hay tres  equipos de  trabajo,

investigación y  evaluación  que  tienen  como objetivo  el  desarrollo  y  la  innovación  del

programa TEI, ubicados en el ICE de la Universidad de Barcelona y de la Universidad de

Santiago de Compostela, y en la Universidad de Alicante.

El programa TEI inició su desarrollo en el año 2002 y su aplicación en centros educativos

en el 2003. Actualmente, es el programa de mayor implementación a nivel español (por

centros que lo aplican, profesorado formado y alumnos implicados) y uno de los primeros

a nivel mundial, sobrepasando al método finlandés KIVA.

El 100% de los centros que han iniciado su desarrollo lo siguen aplicando. En Cataluña,

se está implementado en más de 40 centros educativos, una docena de los cuales son de

Tarragona ciudad,  como por ejemplo el  CEIP Riu Clar  o l’Escola Joan XXIII.  En toda

España, ya son unos 600 los centros que lo han puesto en práctica.

Para  más  información  acerca  de  este  programa,  se  puede  consultar  la  página  web

programatei.com

Por  todos  estos  motivos,  el  Grupo  Municipal  de  Ciudadanos  propone  adoptar  los

siguientes 

ACUERDOS:

Primero. Que el Ayuntamiento de Reus empiece a implantar en el curso 2018-2019 el

programa Tutoría Entre Iguales (TEI) en los centros educativos de la ciudad que quieran

adherirse a esta iniciativa. 

Segundo.  Que el presupuesto municipal de 2019 destine a esta implantación la partida

económica que corresponda en función del número de centros adheridos.

Tercero. Que el  Ayuntamiento de Reus apoye las iniciativas que puedan surgir  en la

implementación del TEI en los distintos centros educativos de la ciudad, tales como la

realización  de  charlas  para  sensibilizar  a  la  comunidad  educativa  respecto  a  esta

problemática, la proposición de talleres que fomenten la igualdad (de sexo, de raza, de

religión…) o la colaboración de forma activa en alguna de las actividades propias del TEI,

como por ejemplo la entrega de diplomas al finalizar el curso académico. 

http://programatei.com/


Reus, 8 de mayo de 2018

Sr. Juan Carlos Sánchez Martínez

Portavoz G. M. Ciudadanos



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 CIUTADANS-REUS V55661987

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.

SANCHEZ MARTINEZ, JUAN CARLOS

El 27 de gener del 2016 es va constituir la Comissió Especial per a la Redacció del Pla Específic
per a la Mobilitat en Bicicleta de l’Ajuntament de Reus, l’objectiu de la qual és elaborar aquest
Pla,  acordant  i  consensuant  el  seu  contingut  entre  els  Grups  Municipals  del  consistori  i
diverses entitats  de la  societat  civil  relacionades amb la  bicicleta,  per  a  posteriorment  poder
executar  les  mesures previstes  en el  document.

A  petició  d’aquesta  Comissió  Especial,  es  va  encarregar  a  una  empresa  externa  (INTRA
Ingeniería  de  Tráfico  SL)  que  redactés  uns  documents  d’anàlisi  de  la  situació  actual  de  la
mobilitat en bicicleta a Reus i de propostes de futur per a la ciutat. A l’octubre del 2017, INTRA
va  presentar,  per  a  l’estudi  dels  membres  d’aquesta  Comissió,  un  document  anomenat  “Pla
Específic  de  la Bicicleta a  Reus.  Propostes  del  Pla  a  octubre  de  2017”.

Aquest  document  defineix  quines  serien  les  millors  actuacions  a  dur  a  terme  a  Reus  per
millorar  i  alhora  promoure  la  mobilitat  en  bicicleta  al  municipi.  Cal  destacar  que  la
implementació de les actuacions indicades en l’esmentat Pla suposarien un elevat cost per a
les arques municipals (un mínim de 2,5 milions d’euros). A més, l’execució de les propostes del

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL
DIA  14/05/2018  REFERENT  A  LA  REALITZACIÓ  D’UNA  CONSULTA  POPULAR  SOBRE  EL  PLA  DE
MOBILITAT  EN  BICICLETA  DE  REUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Pla  comportarien  una  important  transformació  de  la  mobilitat  a  la  nostra  ciutat,  tant  en
l’actual  configuració  de  la  xarxa  viària  (creació  de  carrils  bici,  modificació  de  calçades,  noves
senyalitzacions, modificacions de sentit de la circulació, noves regles de preferències, etc.) com
en  altres  aspectes  com  ara  la  modificació  d’ordenances  de  circulació,  la  creació  de  nous
aparcaments,  la  realització  de  campanyes  de  promoció  i  comunicació,  etc.

Per  tot  això,  des  de  Ciutadans  creiem  necessari  que,  abans  de  començar  a  executar  les
actuacions contemplades al Pla, sigui sotmesa a consulta de la ciutadania de Reus la necessitat
de  dur  a  terme  la  totalitat  o  una  part  del  contingut  del  Pla  Específic  de  la  Bicicleta.  És  a  dir,
considerem  que  un  projecte  d’aquesta  envergadura  ha  de  ser  consultat  als  veïns  de  Reus
perquè siguin ells,  els que utilitzaran els carrers i  els carrils bici,  i  els qui ho pagaran, els que
decideixin si cal implementar-se o no.

En aquest sentit, i d’acord amb la Llei 10/21014, de 26 de setembre, de consultes populars no
referendàries  i  altres  formes  de  participació  ciutadana,  la  consulta  pot  incloure  una  o  més
preguntes, propostes alternatives, propostes successives, etc., i correspon als plens municipals
mitjançant  acord  adoptat  por  majoria  simple,  a  proposta  de  dues  cinquenes  parts  dels
regidors  o  dels  representants  de  l’entitat  local,  la  promoció  de  la  consulta  objecte  d’aquesta
proposta.

Per  tots  aquests  motius,  el  Grup  Municipal  de  Ciutadans  proposa  adoptar  els  següents
ACORDS:

Primer.  Que  l’Ajuntament  de  Reus  estudiï  la  possibilitat  de  sotmetre  a  consulta  popular  no
referendària, segons el previst per la Llei 10/2014, la necessitat d’implantació a la nostra ciutat
de l’anomenat Pla Específic de la Bicicleta a Reus, de manera que mitjançant la formulació de
diverses  preguntes  i/o  propostes  (alternatives,  successives,  etc.)  pugui  fer-se  efectiva  una
veritable  política  de  participació  ciutadana.

Segon. Que l’Ajuntament de Reus faci una difusió pública, massiva i detallada del Pla Específic
de  la  Bicicleta  a  Reus,  promovent  la  participació  en  aquesta  difusió  de  grups  d’opinió  que
defensin  els  diferents  posicionaments  respecte  al  Pla  i  la  seva  execució  total  o  parcial.

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

08 Maig 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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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 PSC G55670772

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.

MARTINEZ SERRANO, ANA ISABEL

El  programa Respir  és  una  eina  de  suport  cuidadores  de  persones  adultes  amb discapacitat
intel•lectual que viuen en família. Pretén millorar la qualitat de vida de tots els membres de la
família,  permetent-los disposar de temps propi  un temps de descans.  També té per objectiu
donar  resposta  a  situacions  urgents  imprevistes,  a  necessitats  sobrevingudes,  com  ara  una
possible  malaltia  del  cuidador/cuidadora,  conciliar  la  vida  laboral  i  familiar

Ofereix suport temporal a les famílies en l’atenció i cura de persones adultes amb discapacitat
intel•lectual, intentant disminuir en la mesura del possible, l’estrès que això suposa promovent
el desenvolupament d’una vida familiar i social el més satisfactòria possible. Hi ha estudis que
demostren  que  el  nivell  de  sobrecàrrega  que  representa  tenir  cura  d’una  persona  amb
discapacitat intel•lectual els 365 dies de l’any pot tenir conseqüències greus en la salut de qui
els cuida.

També permet a les persones amb discapacitat mantenir o millorar la seva salut física, mental
i de relacions socials, alhora que serveis d’aprenentatge i preparació pel dia en què la família ja
no se’n pugui fer càrrec, minimitzant el trauma psicològic per ambdues bandes.

MOCIÓ  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL  PSC  AL/A  LA  PLE
MUNICIPAL  DEL  DIA  14/05/2018  REFERENT  A  SUPORT  ALS  CUIDADORS  I  CUIDADORES  DE
PERSONES  ADULTES  AMB  DISCAPACITAT  INTEL.LECTUAL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Durant uns anys, la Generalitat de Catalunya, va oferir aquest servei.  La nostra ciutat se’n va
poder  beneficiar  des  del  2003  fins  al  2016.  Però  a  partir  d’aquest  any,  aquest  servei  es  va
suprimir  i  les  famílies  no  disposen  de  cap  mena  de  suport  en  aquesta  línia,  provinent  de
l’administració.

A  la  província  de  Barcelona,  el  servei  l’assumeix  la  Diputació  de  la  mateixa  manera  que  a
Lleida, on aquest mateix ens ofereix el servei des de l’any passat. Les famílies disposen d’una
oferta  d’estades  residencials  temporals  d’una  durada  màxima  de  dos  mesos  l’any  que  es
poden  gaudir  en  períodes  d’un  mínim  de  3  dies.

El Grup Municipal del PSC considerem molt important que les famílies amb un membre amb
discapacitat intel.lectual i,  per tant,  amb un grau important de dependència,  puguin comptar
amb aquest recurs de l’administració per tal que puguin accedir a unes places a les residències
preparades per tenir cura de les persones amb discapacitat,  procurant el  màxim confort per
aquestes i  un temps de descans als seus cuidadors i  cuidadores.

1.-  Que  l’Ajuntament  de  Reus  dugui  a  terme  els  tràmits  necessaris  per  activar  el  programa
Respir a la nostra ciutat per tal de disposar de places d’estada temporal a les residències de la
ciutat, que puguin ser ocupades per persones adultes amb discapacitat intel.lectual.
2.-  Que l’Ajuntament de Reus cerqui tots els suports institucionals necessaris per reactivar el
servei  tal  com s’oferia anteriorment.
3.-  Que  l’Ajuntament  de  Reus  informi  d’aquest  programa  a  les  famílies  potencials  de  ser
usuàries del servei i als professionals de la salut i dels serveis socials que tenen o poden tenir
relació  directa  amb  persones  amb  discapacitat  intel.lectual  a  la  nostra  ciutat  per  tal  que
puguin  atendre  les  demandes  i  gestionar-les.
4.- Que l’Ajuntament de Reus traslladi aquesta acords al Dincat, a les entitats i associacions del
territori  que  treballen  amb  persones  amb  discapacitat  intel.lectual,  a  la  Diputació  de
Tarragona  i  a  la  Generalitat  de  Catalunya.

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

08 Maig de 2018

SIGNATURA

Dia Mes Any
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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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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’ Estatut d’ Autonomia de Catalunya atorga  les competències exclusives en matèria esportiva,
segons article 134 i dintre d’aquest context competencial, la formació esportiva, la tecnificació
en l’esport, l’establiment del règim jurídic de les federacions i dels clubs esportius, la disciplina
esportiva,  els  règims  electorals,la  planificació  de  la  xarxa  d’equipaments  d’ús  públic,  la
prevenció  i  control  de  la  violència  en  l  esport  i  del  dopatge,  el  garantir  la  salut  dels  qui
practiquen  l’esport  I  del  públic  en  esdeveniments  esportius.

A Catalunya existeixen 10 centres de tecnificació esportiva com son el  CAR Sant Cugat,  CCTE
Esplugues de Llobregat ,  CETE de Banyoles,  CETE de  Cornellà,  CETE de Lleida  CETE Ripollès.
CETE Seu d´ Urgell,  CTE Terres de
l ´Ebre, CTEEH Cerdanya i CEEH Vall d´ Aran, on es preparen a mes de 626 esportistes (segons
dades Observatori Català de l´ Esport ).

Reus,  l’any  2014  va  ser  seu  del  Campionat  del  Món  de  Patinatge  amb  la  participació  de  31
països i més de 1107 esportistes, i amb paraules del president de la FIRS Sabatino Aracu i del
president de la Federació Espanyola,  Carmelo Paniagua va ser el millor celebrat mai.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  GRUP MUNICIPAL DEL PP DE REUS AL/A
LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 14/05/2018 REFERENT A PERQUÈ REUS SIGUI SEU D’UN CENTRE DE
TECNIFICACIÓ DE PATINATGE ARTÍSTIC.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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En  aquest  sentit  Reus,  actualment  es  seu  de  la  Federación  Española  de  Patinaje  i  de  la
Federació Catalana de Patinatge i de dos grans clubs esportius el Reus Deportiu i el CN Reus
Ploms  i  amb  un  llarg  palmarès  ple  d’èxits  en  aquesta  disciplina,  com  campionats  del  mon  ,
d’Europa  i  d’Espanya,  l’últim  el  mes  passat  aconseguit  per  el  Grup  Xou  Juvenil  del  Reus
Deportiu  al  proclamar-se  campions  d’Europa.

Aquestes  dades  posen  de  manifest  la  trajectòria  esportiva  en  aquesta  modalitat  i  un  clar
referent  perquè  Reus  aposti  per  la  creació   d’un  Centre  de  Tecnificació  de  Patinatge  Artístic,
comptant  amb  el  suport  de  les  diferents  administracions  implicades   i  amb  el  següents
objectius:

1.- Enfortir la projecció nacional i internacional de la marca Reus.

2.-  Aprofitar  la  projecció  internacional  de  Reus  en  l’organització  del  Campionat  Mundial  de
Patinatge  2014  per  consolidar-nos  com  a  ciutat  del  patinatge.
3.- Crear un centre de formació i tecnificació del patinatge a nivell estatal , reben joves de tot
l’estat.

Es per aquestos  motius que  el Partit Popular presenta aquesta Moció al Ple amb els següents
acords:

Primer.-  Instar  a  la  Regidoria  d´  Esports  de  l´  Ajuntament  de  Reus  que  realitzi  les  gestions
amb la Secretaria General de l ´ Esport perquè Reus pugui optar a desenvolupar un Centre de
Tecnificació de Patinatge.

Segon.- Instar a la Secretaria General de l´ Esport de la Generalitat de Catalunya a realitzar el
corresponent  estudi  per  desenvolupar  el  Centre  de  Tecnificació  en  matèria  de  Patinatge   a
Reus.

Tercer.- Instar al Consell Català de l´ Esport, Consell Comarcal del Baix Camp i la Diputació de
Tarragona en les seves competències a donar suport  perquè Reus,  desenvolupi  el  Centre de
Tecnificació de Patinatge .

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

09 Maig 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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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

L’11 d’abril va fer 25 anys de l’assassinat de Guillem Agulló i Salvador a Montenejos, Castelló.

El  Guillem,  fill  de  Burjassot  i  militant  de  l’organització  independentista  Maulets  va  rebre  una
punyalada  al  cor,  acorralat  en  un  carreró  mentre  havia  anat  d’acampada  amb  amics.
L’assassinat  el  va  cometre  un  grup  de  neonazis  que  havien  estat  avisats  de  la  presència  del
Guillem per  altres  feixistes.  El  grup  reconegut  com a  Komando Marchelenes  IV  Reich  estava
format  per  5  homes.  Marchelenes  és  un  barri  obrer  de  València.

El 1995, dos anys després de l’emboscada mortal perpetrada al Guillem, 4 dels assassins van
ser absolts i un, Pedro José Cuevas, “El Ventosa” va ser condemnat a 14 anys dels quals en va
complir  4.  Aquest  mateix  assassí  va  anar  a  les  llistes  d’Alianza  Nacional  a  les  municipals  del
2007  a  Xiva  de  Bunyol,  per  sort  no  se’n  va  sortir.  Alianza  Nacional  defensa  la  supremacia
blanca i nega l’Holocaust. Alguns dels altres van ser detinguts en una operació contra l’extrema
dreta en la qual se’ls van requisar des d’armes blanques fins a un llançagranades.

També hem conegut els atacs reiterats a la llibreria 3 i 4, els assetjaments a Jordi Sebastià

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S  CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR AL/A
LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  14/05/2018  REFERENT  A  PRESERVAR  LA  MEMÒRIA  DE  GUILLEM
AGULLÓ I CIPRIANO MARTOS I PEL COMRPOMÍS CONTRA ELS DELICTES D'ODI, EL RACISME I LA
XENOFÒBIA.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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quan era alcalde de Burjassot, a Mònica Oltra, gens afí a l’independentisme i així fins a arribar
a les agressions del passat 9 d’Octubre.

L’Estat  espanyol  és  el  mateix,  doncs,  que  deixa  totes  aquestes  accions  sense  conseqüències
penals (o amb conseqüències mínimes) o de discurs; i que, en canvi, està fabricant acusacions
contra  totes  les  expressions  de democràcia,  pensament  crític,  llibertat  d’expressió,  inventant
violència  i  odi  allà  on hi  ha  hagut  una lluita  amb urnes  i  mobilitzacions  no violentes.

És  l’Estat  que  durant  la  transició  va  amagar  l’assassinat  del  treballador  andalús  Cipriano
Martos, a Reus el 1973 a mans de la guàrdia civil, tot fent-li empassar un còctel mortal d’àcid
sulfúric que el va cremar per dins. El cinisme va ser tan gran que es va dir que se l’havia begut
ell  per  voluntat  pròpia.  Cipriano  va  morir  sol,  després  de  tres  setmanes  d’agonia.  Els  seus
familars van ser avisats un cop mort, no els van deixar veure el cos i el van trobar enterrat en
una  fossa  comuna.  Actualment  al  cementiri  de  Reus  es  pot  veure  una  peça  de  marbre  amb
inscripció i la seva foto. Amb ell recordem els torturats Pascual Carrilero, M Teresa Feliu, Ignasi
Carnicer, Quim Masdéu, Joan Domingo i Joan Miró. D’aquests, els familiars de Cipriano Martos
i  Pascual  Carrilero  s’han  sumat  a  la  querella  argentina  4591/10  de  crims  i  genocidi  contra  la
humanitat  perquè l’Estat  n’ha  passat  pàgina.

És l’Estat que el 1939 va perseguir el republicanisme acusant-lo “d’auxilio a la rebelión”, quan
els  aixecats  havien  estat  els  feixistes.  I  que  ha  mantingut  viva  aquesta  tradició  de  cinisme
judicial,  actualment,  amb  la  tergiversació  mentidera  dels  delictes  d’odi,  amb  la  complicitat  i
col•laboració  de  partits  polítics,  presents  en  aquest  plenari.

Catalunya  ha  viscut  un  augment  enorme d’agressions  feixistes  d’ençà  de  la  tardor.  Pintades,
escridassades,  cops,  trencadisses,  vexacions  a  entitats  a  persones,  sobretot  grans,  per
exemple, per portar el llaç groc que significa la llibertat del presos polítics. O assenyalaments i
denúncies a  mestres,  artistes,  músics,  pallassos o mecànics  per  defensar les  seves idees.  De
moment,  total  impunitat,  de  manera  que  queda  demostrada  l’empara  de  l’Estat  cap  a  les
accions  de  la  ultradreta,  que  pot  continuar  complint  la  seva  funció  política.  Cal  combatre  el
feixisme  de  manera  prioritària,  no  amagar-lo,  i  desemmascarar-ne  la  dimensió  de  ressort
paraestatal.

Recordem que la mort de Cipriano Martos no es va publicar en cap diari espanyol i recordem,
també,  que  el  Consolat  franquista  d'Hendaia  va  ser  pintat  amb  frases  com  “¡Assassins!
Cipriano  Martos  serà  venjat.”  “¡Mort  al  feixisme!”  Avui  en  dia,  a  la  plaça  de  Sabadell,  on  va
viure,  una  placa  recorda  el  seu  nom  i  la  data  del  seu  assassinat.

Recordem que durant aquests anys la casa i la família del Guillem Agulló han estat assetjades
amb  amenaces  per  telèfon  a  totes  hores  o  amb  pintades  com  :  “Guillem  jódete”  o  “Guillem
muerte, muerte, muerte”. Aquest any amb motiu dels 25 anys de l’assassinat, l’Ajuntament de
València li ha concedit el nom al Passeig del jardí dels vivers. L’endemà de posar-hi la placa ja
havia estat arrencada. També té places o carrers a Burjassot, Favara, Simat de Valldigna,
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Sallent, Molins de Rei o Vic.

Avui a Reus els retem homenatge i demanem al Ple de l’Ajuntament el compromís de complir
aquests acords:

1. Manifestar el compromís explícit d'aquest Ple amb la lluita contra els delictes motivats per
l’odi, el racisme i la xenofòbia.

2.  Reconèixer  públicament  la  memòria  de  Guillem  Agulló  i  Salvador  i  de  Cipriano  Martos
Jiménez i proposar el seu nom a la Comissió de Nomenclàtor de la ciutat per substituir noms
de persones vinculades amb el franquisme per les que n’han estat víctimes.

3. Donar suport des del Ple als actes que se celebrin en memòria de Guillem Agulló i Cipriano
Martos i la lluita antifeixista, mentre no es compleixi l’acord anterior.

4. Comunicar aquests acords a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya, de les Corts
Valencianes i del Parlament Balear, als seus respectius governs, a Unitat contra el Feixisme i el
Racisme i especialment a la ciutadania de Reus.

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

09 Maig 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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