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LLAURADO SANS, NOEMI

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S ERC AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA
19/06/2020 REFERENT A PROPOSTA QUE INSTA AL GOVERN D'ESPANYA A REGULARITZAR LES PERSONES QUE ES
TROBEN EN SITUACIÓ IRREGULAR ADMINISTRATIVA A L'ESTAT ESPANYOL.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La crisi de la Covid19 ha fet emergit la situació de moltes persones que no han pogut regularitzar la seva situació
administrativa i que, malgrat això, estan duent a terme tasques que s’han evidenciat imprescindibles, com ara les
tasques de cures i els treballs domèstics. Això ha fet aflorat que la nostra societat i l’estat del benestar d’un sector
de la població es sustenta i és possible gràcies a la implicació i treball d’aquestes persones que no poden optar a
la protecció d’un contracte laboral i que no tenen, així, cap possibilitat de poder contribuir i exercir els drets i
obligacions de ciutadania d’una societat democràtica.
Són aquelles persones que tampoc no han estat incloses en el “nadie se va a quedar atrás”. Les exigències d’una
llei d’estrangeria que mereix, si no la seva derogació, sí un canvi substantiu, les està perpetuat en una situació de
vulnerabilitat sense proporcionar-los opcions reals d’incorporació a la plena ciutadania, ni eines d’autonomia
personal en la construcció del seu projecte vital. I tampoc estan podent accedir als ajuts i iniciatives que s’han
articulat per fer front a les conseqüències de la Covid19 i tornen a quedar fora del sistema, a mercè de l’economia
submergida i exposades a situacions d’explotació, sense protecció social ni legal, fent plenament vigent el lema
“qui cuida les que cuiden?”.
Aquesta situació que fomenta i dona cobertura a l’economia submergida afecta evidentment les persones
individuals que l’estan patint en primera persona i que els coarta l’exercici dels seus drets fonamentals, però
afecta la societat en el seu conjunt, en l’economia, amb sous baixos que influencien en la regularització del
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mercat laboral, amb la impossibilitat de contribuir a la seguretat social i que les condemna a no poder
regularitzar administrativament la seva situació.
S’ha treballat conjuntament amb Reus Refugi, col·lectiu que es fa ressò de la campanya per la regularització i que
des de l'arribada de persones refugiades a Reus treballa perquè tinguin acollida en diversos contextos de la
ciutat. I, coincidint amb el diagnòstic, valorem que és
necessari i urgent la regularització de les persones que es troben en aquesta situació sense els condicionants de
la llei d’estrangeria perquè puguem abordar conjuntament les conseqüències sanitàries, socials i econòmiques
que estem afrontant i que haurem d’afrontar amb la crisi de la Covid.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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1. Proposem que l’Ajuntament de Reus s’adhereixi a la campanya #regularizaciónYA
2. Que l’Ajuntament promogui, conjuntament amb les institucions supramunicipals, mesures que afavoreixin la
regularització extraordinària urgent de les persones en situació administrativa irregular.
3. Que aquests acords es comuniquin a les institucions supramunicipals i al govern de l’Estat.

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):
La documentació que l'Ajuntament podrà consultar és la que es relaciona tot seguit i que, en cas d'oposar-se a la
seva consulta, haurà d'aportar la persona interessada.

M'OPOSO a la consulta i presento la següent documentació:

Document identificatiu

INFORMACIÓ DE L'AJUNTAMENT 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 de 1 mes.
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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

Llibre General Entrada 2020034361 16/06/2020 09:53:16 - CVE 13064313332272203442 Validar autenticitat en https://serveis.reus.cat/cve

Drets

Informació addicional

X

La gestió o tramitació de la Presentació de mocions, propostes de resolució, esmenes,
precs o preguntes al Ple Municipal o a la Junta de portaveus de l'Ajuntament
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.
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 la
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.
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