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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 2022-07-22 REFERENT A MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA POPULAR DE REUS EN
CONTRA DE LA REPRESSIÓ AL MOVIMENT INDEPENDENTISTA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Des de l’any 2017, més de 4.000 persones han patit repressió derivat del procés independentista. A la ciutat de
Reus, s’han patit diferents accions judicials contra l’independentisme, ja sigui contra persones sense vinculació
política més enllà de participar de mobilitzacions, càrrecs electes o militants de diferents organitzacions socials i
polítiques de la ciutat; parlem de 7 peces judicials i més de 40 persones en un període de 2 anys.
Un cop arxivades les dues causes judicials de l’any 2017 contra portaveus dels grups municipals i l’ex regidora
Mariona Quadrada, acusades per delictes d’odi per haver signat un manifest en favor de la convivència, encara
tenim sobre la taula fins a 5 peces judicials. Aquestes es remunten a la tardor de l’any 2019, en el marc de les
mobilitzacions contra les sentències del Judici del Procés i les detencions durant l’Operació Judes.
Alerta Solidària (organització antirepressiva de l'Esquerra Independentista) i els Advocats Voluntaris 1 d’Octubre
de Reus han denunciat de forma reiterada l’evident i premeditat muntatge policial així com l’ús de fitxers policials
il·legals, ja que una de les investigades, malgrat havia militat a Reus, feia mesos que no hi residia. Un relat
perfecte i continuïtat mitjançant els atestats policials fa que més de 30 persones es vegin immerses en un procés
judicial des de fa més de 3 anys. Un relat perfecte, però amb errors si no es llegeix des de la seva globalitat i, com
hauria de funcionar el sistema judicial, si es pregunta per delictes concrets i les proves que el fonamenten.
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Si fins i tot s’han denunciat una jove que no vivia a Reus, cal afegir altres situacions curioses com que el cos dels
Mossos d’Esquadra generi una denúncia contra 3 persones per una mateixa acció de la que la Policia Nacional en
denuncia a 10 de diferents; curiosament, totes militants de l’Esquerra Independentista, i cap d’elles va llegir el
manifest o va sostenir la pancarta de la capçalera. Una de les causes ha estat arxivada; la segona, encara no.
Considerem que la repressió és un instrument polític que s’utilitza en situacions de conflicte. De la mateixa
manera, considerem que cal posar l’administració a favor de la llibertat d’expressió i la justícia social. I, sobretot,
en favor de la gent. A més, s'ha demostrat que, molt sovint, les màximes condemnes que pateixen les persones
encausades són les conegudes com a penes de banqueta, és a dir, el temps dilatat entre els fets denunciats i la
data de judici, ja que després són declarades innocents. Ningú no els treu el mal tràngol passat ni els retorna els
anys de patiment i incertesa.
Parlem de les 4 antifeixistes del Holi, gairebé 4 anys esperant un judici que no es va celebrar perquè en van
arxivar la causa just abans. Parlem del cas Confeti de Palma, 5 anys esperant judici per denunciar el turisme
massiu a Mallorca i acabar sent absoltes. Parlem del Robert, l'Adrià i la Gina, encausats per les protestes de
l'octubre del 2019, 3 anys esperant judici del sortir-ne absolts.
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Estat o governs autonòmics, o l'administració de torn, s'han posicionat i significat en contra de la llibertat de
persones que finalment han acabat absoltes o amb els casos directament arxivats. És inacceptable l'ús frívol de la
repressió, que només respon a motivacions polítiques.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ O PROPOSTA DE DECLARACIÓ
És per tots aquests motius que el grup municipal de la CUP de Reus proposem els propers acords al ple municipal
de Reus:
1. Rebutjar la repressió premeditada, sistemàtica i històrica per part de l’Estat espanyol contra el moviment
independentista;
2. Mostrar el suport a les persones que han patit o pateixen situacions repressives fruit del procés
independentista a la nostra ciutat;
3. Demanar a la Generalitat de Catalunya que retiri l’acusació particular d’una de les peces encara actives a la
ciutat de Reus.

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
X

Mocio_Mocio_CUP_accio_antirepressiva_pdf.pdf
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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

NO

X

Document identificatiu
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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 .

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

Drets

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.
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Informació addicional
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X

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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