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MARTINEZ SERRANO, ANA ISABEL

PREC QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S PSC AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 22/10/2021 REFERENT A
PREC AMB RELACIÓ SOBRE L’EXHUMACIÓ DE CIPRIANO MARTOS JIMÉNEZ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Cipriano Martos Jiménez, militant antifranquista, fou assassinat per les forces policials franquistes el 1973 a Reus i
enterrat al cementiri municipal. Va ser torturat dins la caserna de manera sàdica fins al punt de fer-li ingerir un
líquid corrosiu que el va cremar per dins, la qual cosa li provocà la mort després de dies de cruel agonia.
En aquests moments, el Departament de Justícia, a través de la Direcció General de la Memòria Democràtica, està
desenvolupant un Pla de Fosses destinat a exhumar i recuperar els desapareguts de la Guerra Civil i de la
Dictadura Franquista, amb els corresponents estudis genètics, d'acord amb el Banc d'Identificació Genètica posat
en marxa a partir de 2017, treballs que estan sent executats per una empresa especialitzada en arqueologia.
En data de l’1 d’octubre del present any, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar van presentar una
proposta de resolució per tal que el Parlament de Catalunya insti el Govern a incloure en l'actual campanya
d'exhumacions de l'esmentat Pla de fosses, i de forma urgent i immediata, la intervenció arqueològica
corresponent per tal de recuperar les restes de Cipriano Martos Jiménez i poder retornar les seves restes, amb
les corroboracions genètiques necessàries, als seus familiars que les reclamen des de fa anys, amb l'objectiu de
poder reparar la seva memòria i proporcionar-li una sepultura digna.
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PRESENTA EL/LA SEGÜENT ESMENA, PREC O PREGUNTA
Per tot plegat, el grup municipal socialista formula el següent PREC:
Que l’Ajuntament de Reus doni adhesió als acords de la proposta presentada al Parlament de Catalunya
pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
X

Prec_Prec_Cipriano_pdf.pdf

DOCUMENTACIÓ DE LA PERSONA INTERESSADA SUSCEPTIBLE DE SER CONSULTADA
TELEMÀTICAMENT A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (D'ACORD AMB EL QUE DISPOSA
L'ARTICLE 28.2 DE LA LLEI 39/2015):

Llibre General Entrada 2021110755 20/10/2021 15:21:23 - CVE 13520472363061003604 Validar autenticitat en https://serveis.reus.cat/cve

Marqui la casella «SÍ» si desitja autoritzar i consentir que AJUNTAMENT DE REUS realitzi la consulta dels
documents. En cas que marqui «NO» vostè s'està oposant a la consulta i haurà d'adjuntar la documentació.
X

NO M'OPOSO a la consulta

M'OPOSO a la consulta i presento la següent documentació:

Document identificatiu

INFORMACIÓ DE AJUNTAMENT DE REUS A LA PERSONA INTERESSADA.
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 naturals, passats els quals, si no s'hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 43 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)
2. Es tramiten les mocions, les propostes de resolució, les esmenes, els precs o les preguntes per a ser
incorporades a l'ordre del dia de la propera sessió del Ple o de la Junta de Portaveus. Si la pregunta es formula
per escrit vint-i-quatre hores abans, com a mínim, del començament de la sessió del Ple, s'ha de contestar en el
decurs d'aquesta, llevat que el destinatari de la pregunta en demani l'ajornament per a la sessió següent. Les
preguntes a respondre per escrit han d'ésser contestades en el termini màxim .
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PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb l'establert al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 , us informem que les dades
personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de Ajuntament de Reus.
En aplicació del principi de transparència, el Registre d'activitats de tractament (RAT) està publicat al Portal de
Transparència de Ajuntament de Reus. https://transparencia.reus.cat
Responsable
Ajuntament de Reus
Finalitat
Legitimitat

Destinataris
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Drets

Informació addicional

X

La gestió o tramitació de la Esmenes, precs o preguntes al Ple Municipal o a la Junta de
portaveus de l'Ajuntament
El tractament de dades personals es realitzarà en compliment d'una obligació legal, per
raons d'interès públic, en execució d'un contracte, en exercici d'un interès legítim i en els
casos que consti el consentiment de la persona interessada. En tot cas, AJUNTAMENT DE
REUS està facultat per a comprovar l'exactitud de les dades aportades per l’interessat/da
Es preveu la cessió de dades personals als ens municipals per a l'exercici de les seves
competències, a altres organismes en els supòsits establerts legalment i en els casos
que consti el consentiment previ de la persona interessada.
En relació amb les seves dades personals, pot exercir els drets d'accés, rectificació,
supressió, oposició, portabilitat i limitació, mitjançant la presentació d'una sol·licitud a
l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o a través del tràmit telemàtic disponible a la seu
electrònica de l'Ajuntament.
Per qualsevol consulta relacionada amb la protecció de dades personals podeu enviar
un correu electrònic a: dpd.ajuntament@reus.cat
Podeu consultar informació addicional a la pàgina web: https://serveis.reus.cat/rgpd/

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i dels documents
aportats.
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