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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 2022-09-16 REFERENT A MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR DE
REUS AMB RELACIÓ AL DRET A L'AVORTAMENT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Ens trobem davant d’una ofensiva contra els drets sexuals i reproductius de les dones i el col·lectius LGTBIQ+
sense precedents al món.
Actualment, i gràcies a un reportatge del mitjà de comunicació CRÍTIC, hem sabut que el Departament de Drets
Socials, des del 2010 i sota el mandat de consellers d'ERC i de Junts, ha finançat una organització, la Fundació Pro
Vida de Catalunya, una de les entitats de referència a Catalunya en el lobby que s’oposa al dret a l’avortament. El
col·lectiu forma part del Foro Español de la Família, que a l’Estat espanyol ha liderat mobilitzacions per exigir la
derogació de la llei que regula la interrupció voluntària de l’embaràs i que també és contrària a la llei de
l’eutanàsia. Concretament, des del 2010 la Generalitat ha atorgat més de 260.000 euros públics a aquesta entitat i
té intencions de continuar fent-ho.
Així, que mentre no s’ha estat capaç de garantir de manera real i equitativa l’accés al dret a l’avortament, la
Generalitat i també alguns ajuntaments han estat subvencionat grups que treballen per eradicar aquest dret. A
Catalunya, com a la resta dels Països Catalans sota l’administració espanyola, no s’ha integrat la totalitat de la
pràctica de la Interrupció Voluntària de l’Embaràs (IVE) dins de la cartera de serveis dels centres sanitaris públics.
No s’ha acabat amb la dinàmica de realitzar-les a la sanitat privada i una part important de les IVE s’estan
externalitzant a centres privats especialitzats, fet que ens costa prop de 3 milions de les arques públiques cada
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any, perquè els hospitals públics catalans no estan duent a terme IVE quirúrgiques.
Durant tots aquests anys als territoris rurals, davant l’absència de clíniques concertades especialitzades i
l’absència d’ASSIR autoritzats per fer avortaments, les dones s’han vist obligades a fer molts quilòmetres per
poder exercir el seu dret a interrompre el seu embaràs. Tot plegat ha generat greus desequilibris territorials, ha
permès un negoci encobert a la sanitat privada, ha possibilitat un pervers greuge classista i ha vulnerat el dret de
les dones a ser ateses a la xarxa sanitària pública. Una problemàtica que s’ha aguditzat amb l'objecció de
consciència de moltes professionals, avalada, quan no fomentada, pels patronats dels centres sanitaris on, en la
majoria de casos, hi és present l’església.
Per això, i davant d’aquesta ofensiva contra l’avortament, és urgent compartir amb totes les forces progressistes
l’horitzó de fer dels Països Catalans un referent en la garantia dels drets sexuals i reproductius. I això passa per
deixar de recolzar a través finançament econòmic organitzacions i entitats que atempten directament contra els
drets humans.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ O PROPOSTA DE DECLARACIÓ
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És per això que des del Grup Municipal de Candidatura d'Unitat Popular de Reus proposem al Ple de l’ajuntament
que adopti els següents acords:
1. Que s'insti la Generalitat de Catalunya a deixar de finançar les entitats que tinguin vinculació amb les
organitzacions antiavortistes.
2. Que s'insti la Generalitat de Catalunya a elaborar un pla d'acompanyament de les persones defensores de
Drets Humans (DDHH), vinculades a Catalunya, que s’han vist amenaçades amb l’entrada de VOX al Parlament.
3. Que l’Ajuntament de Reus, si és el cas, iniciï una revisió dels convenis actuals amb entitats i rescindeixi aquells
que hagi establert amb entitats que tenen una vinculació amb organitzacions antiavortistes.
4. Que l'Ajuntament de Reus inclogui clàusules socials en els diferents contractes públics per tal d’excloure’n a les
empreses que fomenten les pràctiques antiavortistes.
5. Que l'Ajuntament de Reus notifiqui els acords a la Generalitat de Catalunya i a l’Associació de Drets Sexuals i
Reproductius.

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
X

Mocio_Mocio__CUP_Reus_Avortaments_Catalunya_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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