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LLORENS PEREZ, MARTA

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR DE REUS AL/A LA PLE
MUNICIPAL DEL DIA 2022-06-17 REFERENT A MOCIÓ DE LA CUP DE REUS I REUS REFUGI PERQUÈ L’AJUNTAMENT
DE REUS SIGUI PART ACTIVA EN DIFERENTS INICIATIVES ANTIRACISTES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El racisme no és una suma de comportaments individuals, cal ser considerat com una pràctica de discriminació
social que forma part de l’engranatge del sistema capitalista, que distribueix de manera asimètrica recursos
materials i drets humans. Actualment, ens trobem en un punt crític ja que, fins i tot des d’espais que es
consideren d’esquerres, s’oblida l’origen estructural de les desigualtats socials i es normalitza el marc de
“persones bones i persones dolentes”, és a dir, la base des d’on es construeix el perillós discurs de l’extrema
dreta.
El propi sistema de benestar, no només s’ha mostrat incapaç de donar solució i alternativa a les persones més
vulnerables, sinó que sovint és el responsable de l’estigmatització i cronificació de la pobresa amb laberints
burocràtics i judicis morals, obviant que no es destinen recursos humans i econòmics suficients, ja que la majoria
de programes s’aturen quan s’acaba la partida pressupostària.
A aquesta realitat hi hem de sumar que les persones amb una situació no regularitzada queden encara més
desemparades a nivell de cobertura jurídica, administrativa i de garantia de drets bàsics, fins i tot humans. En
aquests moments, organitzacions socials i antiracistes estan promovent una Iniciativa Legislativa Popular per a
regularitzar de forma extraordinària 500 mil persones migrants que no poden exercir els seus drets. Per a arribar
a les 500 mil firmes necessàries per tramitar la ILP, s’estan organitzant comitès de recollides de signatures a tot el
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territori així com concentracions i manifestacions.
Considerem que el racisme és la punta de l’iceberg d’un fracàs social, col·lectiu, comunitari. I considerem que les
persones a nivell individual, els espais socials, polítics i culturals, però també l’administració pública, ha de fer un
pas endavant en anul·lar, discutir i combatre qualsevol expressió de racisme o de discriminació.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ O PROPOSTA DE DECLARACIÓ
Per tots aquest motius, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de Reus i Reus Refugi, proposem els
següents acords al ple municipal:
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1. Que l’Ajuntament faciliti, mitjançant comunicació pública i punts físics, la recollida de signatures promoguda
per la Iniciativa Legal Popular, que finalitza el proper 23 de setembre de 2022.
2. Realitzar una campanya contra els rumors racistes: conjuntament amb entitats locals organitzar xerrades,
jornades i material a distribuir per oferir dades que contradiguin el discurs racista.
3. L’Ajuntament de Reus es personarà com acusació particular davant possibles atacs a persones o espais públics
i privats en cas que la persona agredida així ho demani.

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
X

Mocio_Mocio__CUP_ReusRefugi_Antiracista_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):
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.
SI

X

NO

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
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preguntes a respondre per escrit han d'ésser contestades en el termini màxim .

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
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Legitimitat

Destinataris

Drets

Informació addicional

X

La gestió o tramitació de la Mocions i propostes de declaració al Ple Municipal o a la
Junta de portaveus
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.

Pàgina 3 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

