
 

 

FRANCESC ALMANSA DÍEZ, secretari interventor Acctal. de l’Ajuntament de Begues, 
 
CERTIFICO: Que en el Ple de l'Ajuntament en la sessió ordinària celebrada el dia 4 
d'abril de 2018, es va adoptar el següent acord: 

 
“MOCIÓ DE L’ORGANITZACIÓ JUVENIL ARRAN, PRESENTADA PELS 
GRUPS MUNICIPAL ENTESA BEGUES – ICV I GENT DE BEGUES PER 
CONCEDIR UN ESPAI PÚBLIC I/O CARRER A GUILLEM AGULLÓ I 
SALVADOR. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
Aquest any 2018 es compleixen 25 anys de l’assassinat del jove Guillem 
Agulló, militant de l’organització Maulets i dels moviments antifeixistes, a la 
localitat valenciana de Montanejos a mans d’un grup de militants d’extrema 
dreta. Per aquests fets només un dels agressors fou condemnat a una pena 
de 14 anys de presó pel delicte d’homicidi, dels quals en va complir 4.  
 
Vint-i-cint anys després d’aquest vil acte, veiem com el feixisme encara actua 
amb impunitat arreu del nostre país i entenem que, ara més que mai, es fa 
necessària una resposta política a tots els tipus de violències feixistes que 
malauradament encara són exercides per algunes persones, que només tenen 
l’odi per bandera.  
 
És per això que instem que el Ple de l’Ajuntament de Begues, amb els vots a 
favor (11) de l’Alcaldessa M. Mercè Esteve i Pi i els regidors Joan Molina i 
Molina, Laura Granados i Wehrle, Maria Llauradó i Fornt, Jordi Montaña i 
Serres (PDeCAT); Margarida Camprubí i Vendrell (GdeB-CP); Sadurní Vendrell 
Masip (TXB); Jaume Olivella i Riba, Josep Atsuara i Soriano (ERC-AM); Ramon 
Guasch Viñas i Sílvia Ruiz Boqué (EB-ICV); aprova per unanimitat dels 
membres els següents ACORDS 
 
Primer.- CONCEDIR un espai públic i/o carrer a Guillem Agulló i Salvador en 
homenatge a la seva figura. 
 
Segon.-  Que la concessió es dugui a terme quan hi hagi disponibilitat.  
 
Tercer.- CELEBRAR un acte públic en memòria de Guillem Agulló quan 
s’inauguri l’espai públic i/o carrer amb el seu nom.” 

 
I perquè així consti, i als efectes pertinents, lliuro el present per ordre i amb el vist-
i-plau de l’Alcaldessa. 

Vist i plau, 
El secretari interventor Acctal.   L’Alcaldessa 
Francesc Almansa Díez   M. Mercè Esteve i Pi 


