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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
DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT
Nom i cognoms o raó social
AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL PSC
DADES PERSONA REPRESENTANT

DNINIE
G55670772

(només en cas que actueu en representació del sol.

Nom i cognoms o raó social
MARTINEZ SERRANO, ANA ISABEL

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S GRUP MUNICIPAL PSC AL/A LA PLE
MUNICIPAL DEL DIA 17/09/2018 REFERENT A SUPORT AL DRET A MORIR DIGNAMENT I A LA
DESPENALITZACIÓ DE L’EUTANÀSIA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La declaració universal dels Drets Humans (1948), al seu article primer, diu que “tots els éssers
humans neixen lliures i iguals en llibertat i en drets”. Aquesta llibertat i aquesta dignitat no
s’han de perdre en cap moment de la vida, tampoc en el procés final que ens porta a la mort.
La Constitució Espanyola (1978), al seu article 10, reconeix la dignitat de la persona i el lliure
desenvolupament de la seva personalitat, que no s’han de perdre en el procés final que ens
porta a la mort. Malgrat això, l’article 143.4 del Codi Penal espanyol encara penalitza, si bé
rebaixant les penes, a la persona que ajudés a morir a una altra “amb actes necessaris i
directes (...) per la petició expressa, seriosa i inequívoca d’aquest, en el cas que la víctima patís
una malaltia greu que el conduís necessàriament a la mort, o que li produís greus patiments
permanents i difícils de suportar”.
Per aconseguir facilitar el dret a morir dignament de la ciutadania, és necessari despenalitzar
l’eutanàsia i en paral.lel impulsar les mesures que actualment permet la llei. Per avançar en el
dret a la mort digna també és necessari la presa de consciència dels ajuntaments i la seva
implicació. I és que a Catalunya, menys de l’1% dels catalans ha registrat un Document de
Voluntats Anticipades (DVA).
En aquesta línia, el passat mes de juny es va admetre a tràmit la proposició de Llei sobre la
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regulació de l´Eutanàsia, un nou avanç legislatiu en matèria de drets. Aquesta proposició de
Llei sobre regulació de l´Eutanàsia reconeix el dret a posar fi a la pròpia vida en aquests dos
supòsits: malaltia greu i incurable o patir una discapacitat greu i crònica. A més, inclou la
prestació de l'ajuda a morir en la cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut garantint el
seu accés amb caràcter universal i gratuït. I estableix un marc jurídic i sanitari de garanties
suficient que inclou els mecanismes que assegurin que la decisió de la persona sigui
autònoma, lliure de pressions, informada i sostinguda en el temps.
La iniciativa s'ha dut a terme en col.laboració amb professionals sanitaris i amb les
associacions que defensen el dret a morir dignament, apostant pel model d'aquells països que
s'han dotat d'una regulació més garantista i proposant una regulació de tot el procés, inclosa
com a prestació universal i oferint les garanties de seguretat jurídica i sanitàries suficients.
El debat sobre la regulació de l'eutanàsia ha anat aconseguint cada vegada un major suport
polític i social -segons un estudi de Metroscopia de 2017, el 84% dels enquestats és partidari
de permetre l'eutanàsia en cas de malaltia incurable-, i, després de regular les cures
pal.liatives i el dret a una mort digna, és el moment d'enfrontar la qüestió de la regulació de
l'eutanàsia, com l'acte deliberat de donar fi de forma anticipada a la vida a petició pròpia, a fi
d'evitar un sofriment

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

Primer. L’Ajuntament de Reus dóna suport a la tramitació de la proposició de Llei presentada
al Congrés dels Diputats de regulació de l´Eutanasia.
Segon. L’Ajuntament de Reus dóna suport a les propostes presentades per l’associació Dret a
Morir Dignament-Catalunya i, per manifestar el seu compromís, es compromet a promoure la
cultura de la mort digna mitjançant els següents punts:
-Facilitar i/o oferir recursos formatius a les treballadores i treballadors municipals (serveis
socials, centres culturals, centres municipals de salut, policia municipal, residències, centres de
dia, assistència a domicili, etc.) sobre els drets de la ciutadania al final de la vida i el Document
de Voluntats Anticipades (DVA).
-L’exercici d’una pedagogia cívica divulgant el DVA a través de xerrades informatives i activitats
a centres assistencials, educatius i culturals dependents de l’ajuntament, campanyes en els
mitjans de comunicació municipals i edició de tríptics, que estaran disponibles als punts
d’informació municipals.
-Donar suport administratiu per facilitar el tràmit del Document de Voluntats Anticipades
(DVA), mitjançant la disponibilitat a les Oficines d’Atenció Ciutadana de l’ajuntament de la
informació necessària per a tramitar i inscriure el DVA.
-Col•laborar amb el Parlament i la Generalitat de Catalunya en la simplificació del tràmit del
DVA per tal d’oferir a la ciutadania la possibilitat de signar el document davant d’un funcionari
públic municipal.
-Instar el Departament de Salut a garantir l'assistència de PADES 24 hores al dia i 7 dies a la
setmana, controlant la qualitat de servei, i procurant revertir l'actual proporció entre els
serveis públics i els externalitzats.
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-Instar el Departament de Salut a reforçar i millorar els serveis de pal.liatius domiciliaris al
municipi amb l’augment del servei d’atenció a domicili (SAD) per a les persones ateses pels
equips de PADES.
Tercer. Donar trasllat d’aquest Acord al Parlament, al Congrés de Diputats, al Ministeri de
Justícia i al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, i a l’Associació pel Dret a Morir
Dignament.

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 d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
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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
DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT
Nom i cognoms o raó social
AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL CIUTADANS-REUS
DADES PERSONA REPRESENTANT

DNINIE
V55661987

(només en cas que actueu en representació del sol.

Nom i cognoms o raó social
SANCHEZ MARTINEZ, JUAN CARLOS

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL
DIA 17/09/2018 REFERENT A L’ADOPCIÓ DE MESURES QUE CONTRIBUEIXIN A REDUIR LES
CONDUCTES INCÍVIQUES A REUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El passat mes d’agost, l’equip de govern va donar a conèixer que entre els mesos de gener i
juliol d’enguany la Guàrdia Urbana de la nostra ciutat ha aixecat un total de 359 actes a veïns
per fer les seves necessitats a la via pública, la major part de les quals en horari nocturn i a
l’entorn de les zones d’oci. L’Ordenança de Civisme de Reus prohibeix aquestes conductes al
seu article 19 i les considera una infracció lleu. En conseqüència, aquests fets poden ser
sancionats amb una multa de fins a 1.200 euros.
En una nota de premsa, l’Ajuntament també va concretar que durant tot el 2017 la Guàrdia
Urbana va aixecar un total de 228 actes pel mateix motiu i va manifestar que aquest augment
de les sancions es deu a “l’increment de l’activitat inspectora del cos municipal de seguretat”.
El govern local ha tret pit d’aquestes xifres i d’aquesta “major pressió policial” per sancionar
conductes incíviques però, en canvi, no ha proposat cap mesura per intentar resoldre aquest
problema i, com a Administració, ser part de la solució.
Atès que la majoria de les persones que fan les seves necessitats a la via pública ho fan de nit i
Pàgina 1 de 3
Aquest tràmit es pot fer telemàticament des de
l’oficina virtual de www.reus.cat

OAC
Plaça Mercadal, 1 • 43201 Reus
Tel. 977 010 010 • Fax 977 010 210
oac@reus.cat • www.reus.cat

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 10/9/2018
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2018C3DF89E3EC5C88E112A9EF5F68AFF8BF5D7214500910103440

Registre Entrada Ajuntament de REUS
Núm:2018043242
Data: 10-09-2018 10:34:32

a prop dels locals d’oci nocturn, no és difícil deduir que molts dels ciutadans sancionats
miccionen al carrer perquè els lavabos dels bars, pubs o discoteques estan col·lapsats i no
donen l’abast per a tots els clients.
Per tant, una solució a aquesta problemàtica seria la instal·lació de lavabos públics a
determinades hores de les nits dels caps de setmana i a les zones d’oci nocturn, on es
concentren la majoria de denúncies per infraccions de l’article 19 de l’Ordenança de Civisme.
D’altra banda, també seria necessari instal·lar lavabos públics a punts estratègics de la ciutat,
com ara les zones cèntriques més concorregudes i/o les de major afluència de turistes, per
oferir aquest servei tant als veïns com als visitants. D’aquesta manera, de ben segur que es
reduirien aquestes conductes incíviques, la Guàrdia Urbana hauria d’aixecar menys actes i
serien menys els reusencs multats. I, alhora, les sancions que s’imposessin per aquests motius
estarien més justificades, ja que es donaria als ciutadans una alternativa a fer les seves
necessitats al carrer.
Una situació similar es dóna amb la conducta incívica de llençar burilles a la via pública,
prohibida per l’article 34 punt “m” de l’Ordenança de Civisme, que estableix que “les puntes de
cigar o de cigarreta i altres materials encesos s’han d’apagar abans de dipositar-los a les
papereres”. Per tant, el fet de llençar burilles al terra també pot ser sancionat per la Guàrdia
Urbana, ja que es considera una infracció lleu. En aquest sentit, l’Ajuntament tampoc ha
adoptat mesures que contribueixin a reduir aquestes conductes, com ara la instal·lació de
cendrers a les papereres de la nostra ciutat.

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

Per tot l’exposat, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents ACORDS:
Primer. Que els tècnics de l’Ajuntament de Reus, amb el suport de la Guàrdia Urbana, realitzin
un estudi per determinar les ubicacions més idònies i el cost que suposaria la instal·lació de
lavabos públics fixes o mòbils, o una combinació dels dos, en punts estratègics de la ciutat,
amb l’objectiu d’oferir aquest servei públic en una ciutat turística i moderna com Reus i, en
conseqüència, reduir les conductes incíviques de fer les necessitats fisiològiques a la via
pública i rebaixar les sancions imposades per aquestes accions.
Segon. Que els tècnics de l’Ajuntament de Reus realitzin un estudi per valorar la possibilitat
d’instal·lar cendrers a les papereres de la ciutat, per oferir aquest servei públic als veïns i els
visitants de la nostra ciutat, i així facilitar i aconseguir que es llencin menys burilles a la via
pública.
Tercer. Que, un cop s’hagin elaborat aquests estudis, es portin a debat a la Comissió
Informativa corresponent per decidir si les mesures proposades es concretaran en actuacions
a executar per l’Ajuntament.
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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 d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
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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
DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT
Nom i cognoms o raó social
AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL PSC
DADES PERSONA REPRESENTANT

DNINIE
G55670772

(només en cas que actueu en representació del sol.

Nom i cognoms o raó social
MARTINEZ SERRANO, ANA ISABEL

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S GRUP MUNICIPAL PSC AL/A LA PLE
MUNICIPAL DEL DIA 17/09/2018 REFERENT A SUPORT AL DRET A MORIR DIGNAMENT I A LA
DESPENALITZACIÓ DE L’EUTANÀSIA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La declaració universal dels Drets Humans (1948), al seu article primer, diu que “tots els éssers
humans neixen lliures i iguals en llibertat i en drets”. Aquesta llibertat i aquesta dignitat no
s’han de perdre en cap moment de la vida, tampoc en el procés final que ens porta a la mort.
La Constitució Espanyola (1978), al seu article 10, reconeix la dignitat de la persona i el lliure
desenvolupament de la seva personalitat, que no s’han de perdre en el procés final que ens
porta a la mort. Malgrat això, l’article 143.4 del Codi Penal espanyol encara penalitza, si bé
rebaixant les penes, a la persona que ajudés a morir a una altra “amb actes necessaris i
directes (...) per la petició expressa, seriosa i inequívoca d’aquest, en el cas que la víctima patís
una malaltia greu que el conduís necessàriament a la mort, o que li produís greus patiments
permanents i difícils de suportar”.
Per aconseguir facilitar el dret a morir dignament de la ciutadania, és necessari despenalitzar
l’eutanàsia i en paral.lel impulsar les mesures que actualment permet la llei. Per avançar en el
dret a la mort digna també és necessari la presa de consciència dels ajuntaments i la seva
implicació. I és que a Catalunya, menys de l’1% dels catalans ha registrat un Document de
Voluntats Anticipades (DVA).
En aquesta línia, el passat mes de juny es va admetre a tràmit la proposició de Llei sobre la
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regulació de l´Eutanàsia, un nou avanç legislatiu en matèria de drets. Aquesta proposició de
Llei sobre regulació de l´Eutanàsia reconeix el dret a posar fi a la pròpia vida en aquests dos
supòsits: malaltia greu i incurable o patir una discapacitat greu i crònica. A més, inclou la
prestació de l'ajuda a morir en la cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut garantint el
seu accés amb caràcter universal i gratuït. I estableix un marc jurídic i sanitari de garanties
suficient que inclou els mecanismes que assegurin que la decisió de la persona sigui
autònoma, lliure de pressions, informada i sostinguda en el temps.
La iniciativa s'ha dut a terme en col.laboració amb professionals sanitaris i amb les
associacions que defensen el dret a morir dignament, apostant pel model d'aquells països que
s'han dotat d'una regulació més garantista i proposant una regulació de tot el procés, inclosa
com a prestació universal i oferint les garanties de seguretat jurídica i sanitàries suficients.
El debat sobre la regulació de l'eutanàsia ha anat aconseguint cada vegada un major suport
polític i social -segons un estudi de Metroscopia de 2017, el 84% dels enquestats és partidari
de permetre l'eutanàsia en cas de malaltia incurable-, i, després de regular les cures
pal.liatives i el dret a una mort digna, és el moment d'enfrontar la qüestió de la regulació de
l'eutanàsia, com l'acte deliberat de donar fi de forma anticipada a la vida a petició pròpia, a fi
d'evitar un sofriment

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

Primer. L’Ajuntament de Reus dóna suport a la tramitació de la proposició de Llei presentada
al Congrés dels Diputats de regulació de l´Eutanasia.
Segon. L’Ajuntament de Reus dóna suport a les propostes presentades per l’associació Dret a
Morir Dignament-Catalunya i, per manifestar el seu compromís, es compromet a promoure la
cultura de la mort digna mitjançant els següents punts:
-Facilitar i/o oferir recursos formatius a les treballadores i treballadors municipals (serveis
socials, centres culturals, centres municipals de salut, policia municipal, residències, centres de
dia, assistència a domicili, etc.) sobre els drets de la ciutadania al final de la vida i el Document
de Voluntats Anticipades (DVA).
-L’exercici d’una pedagogia cívica divulgant el DVA a través de xerrades informatives i activitats
a centres assistencials, educatius i culturals dependents de l’ajuntament, campanyes en els
mitjans de comunicació municipals i edició de tríptics, que estaran disponibles als punts
d’informació municipals.
-Donar suport administratiu per facilitar el tràmit del Document de Voluntats Anticipades
(DVA), mitjançant la disponibilitat a les Oficines d’Atenció Ciutadana de l’ajuntament de la
informació necessària per a tramitar i inscriure el DVA.
-Col•laborar amb el Parlament i la Generalitat de Catalunya en la simplificació del tràmit del
DVA per tal d’oferir a la ciutadania la possibilitat de signar el document davant d’un funcionari
públic municipal.
-Instar el Departament de Salut a garantir l'assistència de PADES 24 hores al dia i 7 dies a la
setmana, controlant la qualitat de servei, i procurant revertir l'actual proporció entre els
serveis públics i els externalitzats.
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-Instar el Departament de Salut a reforçar i millorar els serveis de pal.liatius domiciliaris al
municipi amb l’augment del servei d’atenció a domicili (SAD) per a les persones ateses pels
equips de PADES.
Tercer. Donar trasllat d’aquest Acord al Parlament, al Congrés de Diputats, al Ministeri de
Justícia i al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, i a l’Associació pel Dret a Morir
Dignament.

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 d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
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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
DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT
Nom i cognoms o raó social
AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL CIUTADANS-REUS
DADES PERSONA REPRESENTANT

DNINIE
V55661987

(només en cas que actueu en representació del sol.

Nom i cognoms o raó social
SANCHEZ MARTINEZ, JUAN CARLOS

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL
DIA 17/09/2018 REFERENT A L’ADOPCIÓ DE MESURES QUE CONTRIBUEIXIN A REDUIR LES
CONDUCTES INCÍVIQUES A REUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El passat mes d’agost, l’equip de govern va donar a conèixer que entre els mesos de gener i
juliol d’enguany la Guàrdia Urbana de la nostra ciutat ha aixecat un total de 359 actes a veïns
per fer les seves necessitats a la via pública, la major part de les quals en horari nocturn i a
l’entorn de les zones d’oci. L’Ordenança de Civisme de Reus prohibeix aquestes conductes al
seu article 19 i les considera una infracció lleu. En conseqüència, aquests fets poden ser
sancionats amb una multa de fins a 1.200 euros.
En una nota de premsa, l’Ajuntament també va concretar que durant tot el 2017 la Guàrdia
Urbana va aixecar un total de 228 actes pel mateix motiu i va manifestar que aquest augment
de les sancions es deu a “l’increment de l’activitat inspectora del cos municipal de seguretat”.
El govern local ha tret pit d’aquestes xifres i d’aquesta “major pressió policial” per sancionar
conductes incíviques però, en canvi, no ha proposat cap mesura per intentar resoldre aquest
problema i, com a Administració, ser part de la solució.
Atès que la majoria de les persones que fan les seves necessitats a la via pública ho fan de nit i
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a prop dels locals d’oci nocturn, no és difícil deduir que molts dels ciutadans sancionats
miccionen al carrer perquè els lavabos dels bars, pubs o discoteques estan col·lapsats i no
donen l’abast per a tots els clients.
Per tant, una solució a aquesta problemàtica seria la instal·lació de lavabos públics a
determinades hores de les nits dels caps de setmana i a les zones d’oci nocturn, on es
concentren la majoria de denúncies per infraccions de l’article 19 de l’Ordenança de Civisme.
D’altra banda, també seria necessari instal·lar lavabos públics a punts estratègics de la ciutat,
com ara les zones cèntriques més concorregudes i/o les de major afluència de turistes, per
oferir aquest servei tant als veïns com als visitants. D’aquesta manera, de ben segur que es
reduirien aquestes conductes incíviques, la Guàrdia Urbana hauria d’aixecar menys actes i
serien menys els reusencs multats. I, alhora, les sancions que s’imposessin per aquests motius
estarien més justificades, ja que es donaria als ciutadans una alternativa a fer les seves
necessitats al carrer.
Una situació similar es dóna amb la conducta incívica de llençar burilles a la via pública,
prohibida per l’article 34 punt “m” de l’Ordenança de Civisme, que estableix que “les puntes de
cigar o de cigarreta i altres materials encesos s’han d’apagar abans de dipositar-los a les
papereres”. Per tant, el fet de llençar burilles al terra també pot ser sancionat per la Guàrdia
Urbana, ja que es considera una infracció lleu. En aquest sentit, l’Ajuntament tampoc ha
adoptat mesures que contribueixin a reduir aquestes conductes, com ara la instal·lació de
cendrers a les papereres de la nostra ciutat.

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

Per tot l’exposat, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents ACORDS:
Primer. Que els tècnics de l’Ajuntament de Reus, amb el suport de la Guàrdia Urbana, realitzin
un estudi per determinar les ubicacions més idònies i el cost que suposaria la instal·lació de
lavabos públics fixes o mòbils, o una combinació dels dos, en punts estratègics de la ciutat,
amb l’objectiu d’oferir aquest servei públic en una ciutat turística i moderna com Reus i, en
conseqüència, reduir les conductes incíviques de fer les necessitats fisiològiques a la via
pública i rebaixar les sancions imposades per aquestes accions.
Segon. Que els tècnics de l’Ajuntament de Reus realitzin un estudi per valorar la possibilitat
d’instal·lar cendrers a les papereres de la ciutat, per oferir aquest servei públic als veïns i els
visitants de la nostra ciutat, i així facilitar i aconseguir que es llencin menys burilles a la via
pública.
Tercer. Que, un cop s’hagin elaborat aquests estudis, es portin a debat a la Comissió
Informativa corresponent per decidir si les mesures proposades es concretaran en actuacions
a executar per l’Ajuntament.
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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 d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
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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
DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT
Nom i cognoms o raó social
AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL CUP
DADES PERSONA REPRESENTANT

DNINIE
V55663025

(només en cas que actueu en representació del sol.

Nom i cognoms o raó social
LLORENS PEREZ, MARTA

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR, EN
NOM DE LA PLATAFORMA SALVEM LA SEDERA AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 17/09/2018
REFERENT A MOCIÓ QUE PRESENTA LA CUP, EN NOM DE LA PLATAFORMA SALVEM LA SEDERA,
SOBRE L’OBERTURA D’UN PROCÉS PARTICIPATIU PER DECIDIR EL FUTUR DE L’ESPAI DE DEL
PASSEIG MISERICÒRDIA CONEGUT COM “LA SEDERA”
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Reus compta amb diverses pastilles a la ciutat que es poden destinar a diversos usos, entre les
quals hi ha la que es coneix com La Sedera, ubicada al passeig Misericòrdia. Actualment,
aquest terreny és propietat de Solvia i està catalogat com a sòl comercial. Com és sabut, la
pastilla en qüestió ja va ser motiu de debat quan s’hi van voler edificar torres de pisos,
projecte que va quedar finalment desestimat
gràcies a l’acció veïnal. Enguany, hi ha tornat a haver mobilització per part de diversos veïns i
veïnes quan va arribar el rumor que s’hi volia instal•lar un hipermercat. Aquests veïns i veïnes
s’han anat trobant en assemblees autogestionades amb un primer objectiu: frenar l’edificació
d’un local comercial. Ara bé, després de diverses discussions es va arribar a la conclusió que el
futur d’un espai com el de La Sedera, que està ubicat en un dels passejos emblemàtics de la
ciutat, no podia restar en mans d’uns quants sinó que l’hauria de decidir la
ciutadania.
En aquest sentit, l’Ajuntament de Reus té els mitjans per dur a terme un procés participatiu;
així ho demostren les accions empreses sota el nom de polítiques de participació:
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pressupostos participatius, procés participatiu per la reforma horària, procés participatiu de
l’ordenança de civisme, etc. De fet, des de l’Ajuntament s’explicita exactament el següent: “La
participació dels ciutadans és un eix clau en el desenvolupament de la ciutat. Els centres cívics
actuen de dinamitzadors de la participació però també es busca la intervenció ciutadana en la
configuració de projectes que dissenyen el futur del territori i en la gestió del dia a dia de la
ciutat.” (https://www.reus.cat/serveis/politiques-de-participacio)
Per iniciativa pròpia, l’assemblea veïnal ja va editar i distribuir enquestes per fer un primer
recull sobre quin és el desideratum popular. L’enquesta es dividia en tres subpreguntes sota
una qüestió general: “En què voldries que es convertís l’espai de la Sedera del passeig
Misericòrdia?”
Les opcions que s’hi donaven eren les següents (ANNEX)

De les tres opcions, la que ha obtingut més vots amb diferència és la tercera, és a dir, que el
terreny passi a ser de titularitat pública. De fet, és evident que un procés participatiu només té
sentit si el terreny és municipal.

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

Per tot això, es demana al Ple de l’Ajuntament de Reus els següents acords:
1. Que l’Ajuntament accedeixi a la propietat del passeig Misericòrida coneguda com La Sedera.
2. Que l’Ajuntament posi en marxa un procés participatiu per saber quina és l’opinió de la gent
quant al futur d’aquest espai.
3. Que l’Ajuntament promocioni la participació ciutadana en aquest procés.
4. Que l’Ajuntament es comprometi a fer-ne efectiu el resultat.
ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
Mocio_Sedera_(1).pdf
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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 d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
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MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS QUE SIGNEN AQUEST
DOCUMENT SOBRE L’OBERTURA D’UN PROCÉS PARTICIPATIU PER
DECIDIR EL FUTUR DE L’ESPAI DEL PASSEIG MISERICÒRDIA CONEGUT
COM “LA SEDERA”

Reus compta amb diverses pastilles a la ciutat que es poden destinar a diversos
usos, entre les quals hi ha la que es coneix com La Sedera, ubicada al passeig
Misericòrdia. Actualment, aquest terreny és propietat de Solvia i està catalogat com
a sòl comercial. Com és sabut, la pastilla en qüestió ja va ser motiu de debat quan
s’hi van voler edificar torres de pisos, projecte que va quedar finalment desestimat
gràcies a l’acció veïnal. Enguany, hi ha tornat a haver mobilització per part de
diversos veïns i veïnes quan va arribar el rumor que s’hi volia instal·lar un
hipermercat. Aquests veïns i veïnes s’han anat trobant en assemblees
autogestionades amb un primer objectiu: frenar l’edificació d’un local comercial. Ara
bé, després de diverses discussions es va arribar a la conclusió que el futur d’un
espai com el de La Sedera, que està ubicat en un dels passejos emblemàtics de la
ciutat, no podia restar en mans d’uns quants sinó que l’hauria de decidir la
ciutadania. En aquest sentit, l’Ajuntament de Reus té els mitjans per dur a terme un
procés participatiu; així ho demostren les accions empreses sota el nom de
polítiques de participació: pressupostos participatius, procés participatiu per la
reforma horària, procés participatiu de l’ordenança de civisme, etc. De fet, des de
l’Ajuntament s’explicita exactament el següent: “La participació dels ciutadans és un
eix clau en el desenvolupament de la ciutat. Els centres cívics actuen de
dinamitzadors de la participació però també es busca la intervenció ciutadana en la
configuració de projectes que dissenyen el futur del territori i en la gestió del dia a
dia de la ciutat.” (https://www.reus.cat/serveis/politiques-de-participacio)
Per iniciativa pròpia, l’assemblea veïnal ja va editar i distribuir enquestes per fer un
primer recull sobre quin és el desideratum popular. L’enquesta es dividia en tres
subpreguntes sota una qüestió general: “En què voldries que es convertís l’espai
de la Sedera del passeig Misericòrdia?” Les opcions que s’hi donaven eren les
següents:
1. Voldria que es mantingués com a espai de propietat privada (sòl
industrial/comercial) i que s’hi edifiqués:
a. un hipermercat
b. altres:
2. Voldria que l’Ajuntament hi intervingués per convertir-lo en sòl residencial 
i que

s’hi construïssin:
a. habitatges unifamilars
b. blocs de pisos de poca alçada
c. altres:

3. Voldria que l’Ajuntament hi intervingués perquè passés a ser un espai de
titularitat pública i que s’usés el terreny com a:
a. pulmó verd (parc, jardins, etc.)
b. pàrquing dissuasiu
c. piscina municipal coberta
d. hotel d’entitats
e. horts urbans
f. centre cívic
g. altres:
De les tres opcions, la que ha obtingut més vots amb diferència és la tercera, és a
dir, que el terreny passi a ser de titularitat pública. De fet, és evident que un procés
participatiu només té sentit si el terreny és municipal.
Per tot això, es demana al Ple de l’Ajuntament de Reus els següents acords:
1. Que l’Ajuntament accedeixi a la propietat del passeig Misericòrida coneguda
com La Sedera.
2. Que l’Ajuntament posi en marxa un procés participatiu per saber quina és
l’opinió de la gent quant al futur d’aquest espai.
3. Que l’Ajuntament promocioni la participació ciutadana en aquest procés.
4. Que l’Ajuntament es comprometi a fer-ne efectiu el resultat.

Setembre de 2018
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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
DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT
Nom i cognoms o raó social
AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL CUP
DADES PERSONA REPRESENTANT

DNINIE
V55663025

(només en cas que actueu en representació del sol.

Nom i cognoms o raó social
LLORENS PEREZ, MARTA

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR AL/A
LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 17/09/2018 REFERENT A MOCIÓ DE LA CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR EN RELACIÓ A LES ACTUACIONS I AGRESSIONS DE GRUPS D’EXTREMA DRETA A REUS
I COMARQUES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Des d'uns anys ençà els carrers del nostre país han viscut nombroses mobilitzacions populars,
de caràcter massiu i exemplar, que s'han caracteritzat, per sobre de tot, pel seu caràcter no
violent. Mobilitzacions de centenars de milers de persones que no han registrat ni el més
mínim incident de caràcter violent.
El clima d'absolut respecte democràtic i pacífic a les múltiples opcions polítiques que conviuen
a la societat catalana va ser trencat el passat 1 d'octubre, per una actuació judicial i policial que
des d'aleshores, ha generat més d'un miler de persones ferides i centenars de persones
investigades, incloent més de 700 alcaldes del nostre país.
És en aquest context en què hi ha hagut un clar auge d'agressions i d'amenaces contra
persones militants o activistes favorables al referèndum o a la república, i fins i tot contra
periodistes. En canvi, l’aparell judicial estar obrint processos per “delictes d’odi”, “sedició”, o
fins i tot de “terrorisme”, contra persones que no han comès cap tipus de violència. Mentre
que cap de les desenes d’accions de violència contra activistes republicans o contra ciutadans
que simplement mostraven el seu suport a les víctimes de la repressió han estat processades
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judicialment, i dels pocs casos comptats que hi han arribat per denúncia de la víctima, han
acabat amb sentències que s’han limitat al pagament d’una multa.
Condemnen i rebutgem aquest i tot exercici de violència contra la llibertat d’expressió, sigui
aquesta exercida en l’esfera privada o en la pública, alhora que reivindiquem les places i
carrers de les nostres viles com a espais d’expressió política.
Així mateix, i malgrat tot, creiem fermament que aquestes expressions de violència que s'han
produït a dia d’avui continuen sent absolutament minoritàries i no són producte en cap cas de
cap mena d'enfrontament civil entre partidaris d'una o altra identitat nacional, sinó que són
expressions molt minoritàries d'odi, que cal aïllar i respondre des de la societat civil i des de
les institucions amb més diàleg, més democràcia i més drets polítics i socials.
És per això que lamentem i denunciem la passivitat del Govern de la Generalitat davant
d’aquests atacs feixistes. Així, lamentem profundament la inacció del Govern en general i del
cos dels Mossos d’Esquadra en concret davant l’augment d’agressions feixistes que estem
patint en els nostres municipis.

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

Per tots els motius exposats, la Candidatura d’Unitat Popular proposa al Ple municipal
l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER: Declarar la ciutat de Reus com a municipi lliure de racisme i feixisme.
SEGON: Instar la Generalitat que deixi de restar passiva i faci tot el necessari per aturar els
grups d’extrema dreta immediatament.
TERCER: L’Ajuntament de Reus es personarà com acusació particular davant possibles atacs a
persones o espais públics i privats en cas que la víctima així ho demani.
QUART: Convocar una Junta de Seguretat amb la presència de tots els grups municipals per
poder avaluar la situació a 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 d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
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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
DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT
Nom i cognoms o raó social
AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL PPC
DADES PERSONA REPRESENTANT

DNINIE
V55549984

(només en cas que actueu en representació del sol.

Nom i cognoms o raó social
DOMENECH BOSCH, SEBASTIA

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE REUS AL/A
LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 17/09/2018 REFERENT A PER EXIGIR DATA DEFINITIVA A LA
GENERALITAT DE CATALUNYA PER LA CREACIÓ DEL CONSORCI DEL HUSJR DE REUS.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El 2018, en concret el 25 d´octubre el 2017 es va signar el protocol per al creació del futur
Consorci de l ´Hospital Universitari Sant Joan de Reus entre l´Ajuntament de Reus i el Servei
Català de Salut (CatSalut) establint la voluntat en la gestió de la promoció i protecció de la salut
així com l´assistència especialitzada o l´atenció hospitalària, sanitària o sociosanitària
incloent-hi l´integració de les entitats participades per la mateixa societat anònima municipal
En el transcurs del 2016 el Partit Popular va presentar Proposta de Resolució al Ple Monogràfic
de Salut ,en aquesta es manifestava que la Generalitat de Catalunya ha de vetlar per al
compliment de la viabilitat del sistema sanitari català sense posar en risc els llocs de treball i la
qualitat d´atenció sanitària als diferents territoris, una situació que a data d´avui el Partit
Popular constata de nou que s´ha produït, així com la discriminació en contra dels veïns de
Reus, que paguen dues vegades per la sanitat publica i en contra del personal sanitari del
HUSJR, ja que preveuen una reducció de la plantilla per quadrar el continuat dèficit generat en
les exercicis 2016, 2017 i 2018 que suma a prop de 13MM€ que per eixugar han sortit de
reserves econòmiques de societats municipals com d´aportacions de recursos municipals ens
porten avui a valorar que la Taula creada per la gestió compartida del HUSJR i Generalitat de
Catalunya no han donat uns resultats satisfactoris en benefici als veïns de Reus i el seu entorn.
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El Partit Popular ha defensat sempre aquestes i altres línies d´actuació sanitària amb els
següents paràmetres: la no discriminació interterritorial, la bona gestió clínica, la qualitat
assistencial al pacient; gestió de recursos econòmics; un reforç i reducció de llistes espera;
establir amb el sector privat concerts.
En aquest sentit les ultimes noticies d´aquest setembre del 2018 envers la decisió del
Departament de Salut de cessar al seu delegat de Camp de Tarragona nomenat per el exconseller Comín que duia part de les negociacions sobre les condicions i terminis i la renuncia
del director del HUSJR amb un interval de 48 h incloent-hi les declaracions del´alcalde de
Tarragona i la inacció dels responsables locals de Reus ubiquen el futur Consorci i el
desenvolupament del Pla a executar al HUSJR en un futur incert, per aquest motiu el Partit
Popular formula aquesta Moció amb els següents acords:

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

Primer.- Exigir al Departament de Salut i al Govern de la Generalitat de Catalunya que donin la
data definitiva per la constitució del Consorci del Hospital Universitari Sant Joan de Reus.
Segon.- Exigir al Departament de Salut i al Govern de la Generalitat de Catalunya la no
discriminació interterritorial a la nostra demarcació.
Tercer.- Exigir al Departament de Salut i el Govern de la Generalitat de Catalunya la no
reducció de la actual plantilla de treballadors del HUSJR.
Quart.- Instem a l´Ajuntament de Reus a la no utilització de mes recursos econòmics locals per
eixugar el dèficit pressupostari del 2018 del HUSJR.

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 d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
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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
DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT
Nom i cognoms o raó social
AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL CUP
DADES PERSONA REPRESENTANT

DNINIE
V55663025

(només en cas que actueu en representació del sol.

Nom i cognoms o raó social
LLORENS PEREZ, MARTA

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR AL/A
LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 17/09/2018 REFERENT A MOCIÓ DE LA CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR EN RELACIÓ A LES ACTUACIONS I AGRESSIONS DE GRUPS D’EXTREMA DRETA A REUS
I COMARQUES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Des d'uns anys ençà els carrers del nostre país han viscut nombroses mobilitzacions populars,
de caràcter massiu i exemplar, que s'han caracteritzat, per sobre de tot, pel seu caràcter no
violent. Mobilitzacions de centenars de milers de persones que no han registrat ni el més
mínim incident de caràcter violent.
El clima d'absolut respecte democràtic i pacífic a les múltiples opcions polítiques que conviuen
a la societat catalana va ser trencat el passat 1 d'octubre, per una actuació judicial i policial que
des d'aleshores, ha generat més d'un miler de persones ferides i centenars de persones
investigades, incloent més de 700 alcaldes del nostre país.
És en aquest context en què hi ha hagut un clar auge d'agressions i d'amenaces contra
persones militants o activistes favorables al referèndum o a la república, i fins i tot contra
periodistes. En canvi, l’aparell judicial estar obrint processos per “delictes d’odi”, “sedició”, o
fins i tot de “terrorisme”, contra persones que no han comès cap tipus de violència. Mentre
que cap de les desenes d’accions de violència contra activistes republicans o contra ciutadans
que simplement mostraven el seu suport a les víctimes de la repressió han estat processades
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judicialment, i dels pocs casos comptats que hi han arribat per denúncia de la víctima, han
acabat amb sentències que s’han limitat al pagament d’una multa.
Condemnen i rebutgem aquest i tot exercici de violència contra la llibertat d’expressió, sigui
aquesta exercida en l’esfera privada o en la pública, alhora que reivindiquem les places i
carrers de les nostres viles com a espais d’expressió política.
Així mateix, i malgrat tot, creiem fermament que aquestes expressions de violència que s'han
produït a dia d’avui continuen sent absolutament minoritàries i no són producte en cap cas de
cap mena d'enfrontament civil entre partidaris d'una o altra identitat nacional, sinó que són
expressions molt minoritàries d'odi, que cal aïllar i respondre des de la societat civil i des de
les institucions amb més diàleg, més democràcia i més drets polítics i socials.
És per això que lamentem i denunciem la passivitat del Govern de la Generalitat davant
d’aquests atacs feixistes. Així, lamentem profundament la inacció del Govern en general i del
cos dels Mossos d’Esquadra en concret davant l’augment d’agressions feixistes que estem
patint en els nostres municipis.

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

Per tots els motius exposats, la Candidatura d’Unitat Popular proposa al Ple municipal
l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER: Declarar la ciutat de Reus com a municipi lliure de racisme i feixisme.
SEGON: Instar la Generalitat que deixi de restar passiva i faci tot el necessari per aturar els
grups d’extrema dreta immediatament.
TERCER: L’Ajuntament de Reus es personarà com acusació particular davant possibles atacs a
persones o espais públics i privats en cas que la víctima així ho demani.
QUART: Convocar una Junta de Seguretat amb la presència de tots els grups municipals per
poder avaluar la situació a 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 d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
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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
DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT
Nom i cognoms o raó social
AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL PPC
DADES PERSONA REPRESENTANT

DNINIE
V55549984

(només en cas que actueu en representació del sol.

Nom i cognoms o raó social
DOMENECH BOSCH, SEBASTIA

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE REUS AL/A
LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 17/09/2018 REFERENT A PER EXIGIR DATA DEFINITIVA A LA
GENERALITAT DE CATALUNYA PER LA CREACIÓ DEL CONSORCI DEL HUSJR DE REUS.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El 2018, en concret el 25 d´octubre el 2017 es va signar el protocol per al creació del futur
Consorci de l ´Hospital Universitari Sant Joan de Reus entre l´Ajuntament de Reus i el Servei
Català de Salut (CatSalut) establint la voluntat en la gestió de la promoció i protecció de la salut
així com l´assistència especialitzada o l´atenció hospitalària, sanitària o sociosanitària
incloent-hi l´integració de les entitats participades per la mateixa societat anònima municipal
En el transcurs del 2016 el Partit Popular va presentar Proposta de Resolució al Ple Monogràfic
de Salut ,en aquesta es manifestava que la Generalitat de Catalunya ha de vetlar per al
compliment de la viabilitat del sistema sanitari català sense posar en risc els llocs de treball i la
qualitat d´atenció sanitària als diferents territoris, una situació que a data d´avui el Partit
Popular constata de nou que s´ha produït, així com la discriminació en contra dels veïns de
Reus, que paguen dues vegades per la sanitat publica i en contra del personal sanitari del
HUSJR, ja que preveuen una reducció de la plantilla per quadrar el continuat dèficit generat en
les exercicis 2016, 2017 i 2018 que suma a prop de 13MM€ que per eixugar han sortit de
reserves econòmiques de societats municipals com d´aportacions de recursos municipals ens
porten avui a valorar que la Taula creada per la gestió compartida del HUSJR i Generalitat de
Catalunya no han donat uns resultats satisfactoris en benefici als veïns de Reus i el seu entorn.
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El Partit Popular ha defensat sempre aquestes i altres línies d´actuació sanitària amb els
següents paràmetres: la no discriminació interterritorial, la bona gestió clínica, la qualitat
assistencial al pacient; gestió de recursos econòmics; un reforç i reducció de llistes espera;
establir amb el sector privat concerts.
En aquest sentit les ultimes noticies d´aquest setembre del 2018 envers la decisió del
Departament de Salut de cessar al seu delegat de Camp de Tarragona nomenat per el exconseller Comín que duia part de les negociacions sobre les condicions i terminis i la renuncia
del director del HUSJR amb un interval de 48 h incloent-hi les declaracions del´alcalde de
Tarragona i la inacció dels responsables locals de Reus ubiquen el futur Consorci i el
desenvolupament del Pla a executar al HUSJR en un futur incert, per aquest motiu el Partit
Popular formula aquesta Moció amb els següents acords:

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

Primer.- Exigir al Departament de Salut i al Govern de la Generalitat de Catalunya que donin la
data definitiva per la constitució del Consorci del Hospital Universitari Sant Joan de Reus.
Segon.- Exigir al Departament de Salut i al Govern de la Generalitat de Catalunya la no
discriminació interterritorial a la nostra demarcació.
Tercer.- Exigir al Departament de Salut i el Govern de la Generalitat de Catalunya la no
reducció de la actual plantilla de treballadors del HUSJR.
Quart.- Instem a l´Ajuntament de Reus a la no utilització de mes recursos econòmics locals per
eixugar el dèficit pressupostari del 2018 del HUSJR.

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 d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
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l’oficina virtual de www.reus.cat
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