PRESENTACIÓ DE MOCIONS, PROPOSTES DE DECLARACIÓ,
ESMENES, PRECS O PREGUNTES AL PLE MUNICIPAL O A LA
JUNTA DE PORTAVEUS DE L'AJUNTAMENT

Canal

Telemàtic

DADES DE LA PERSONA INTERESSADA
Nom i cognoms o raó social

DNI-NIF

AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL CUP

DADES PERSONA REPRESENTANT

NIE

V55663025

(emplenar en cas que s'actuï en representació

Nom i cognoms o raó social
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LLORENS PEREZ, MARTA

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - AMUNT AL/A LA PLE
MUNICIPAL DEL DIA 20/11/2020 REFERENT A LA LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA I L’AFECTACIÓ DE LA
COVID

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En aquest darrers mesos s’ha parlat molt de la COVID 19 però massa poc de les conseqüències que tindrà per a
les dones. Per exemple, només en el període que va del 16 de març al 30 d’abril, a Catalunya es van incrementar
un 88% les trucades per violència masclista.
Una de les raons més evidents d’aquest augment és l’aïllament social que suposa el confinament. Quan es
planteja aquesta mesura no es té en compte que això implica conviure únicament amb els nostres agressors i
agreujar encara més les situacions de violència que podem patir. La possibilitat de mantenir una xarxa de
relacions socials i un teixit amb la comunitat són sovint l’única possibilitat de poder escapar d’aquestes situacions.
A més, l’ús del telèfon o les xarxes socials no són igual d’accessibles per a totes.
Cal afegir que la crisi econòmica generada per la COVID ha fet augmentar la precarietat de moltes dones, fet que
fa més difícil trencar amb el maltractament. Si no tens una feina digna, amb prou feines arribes a final de mes, no
pots accedir o pagar un lloguer sense dependre d’un altre sou o no tens papers, pots veure’t obligada a seguir en
aquesta relació de violència.
Els feminicidis i la violència masclista, no estan aïllats de la situació estructural que patim les dones en un sistema
capitalista i patriarcal. Més enllà de les violències masclistes que s’han produït des que va esclatar la pandèmia,
les dones ens veiem exposades a pitjors condicions de vida agreujades arran de la crisi econòmica i de cures.
Malgrat que el 65% de les persones que han estat a primera línia per fer front a la crisi sanitària són dones,
continuem patint pitjors condicions laborals, traduït en salaris més baixos, major temporalitat i una taxa d’atur
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més alta. A més, seguim assumint, més que mai, la major part de les tasques domèstiques i de cures.
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PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
Per la qual cosa el grup municipal de la CUP demana al ple de l’Ajuntament de Reus l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.- Garantir la intervenció́ integral a les dones en situació de violències masclistes, mantenint, sense
retallades, tots els recursos previstos pel Pacte d’Estat contra la violència i reforçant els recursos socials de
prevenció, detecció i suport a les dones exposades a situacions de violència que, en aquest context, es poden
agreujar i que siguin de competència municipal.
SEGON.- L’empadronament immediat d’urgència de les totes les dones migrades que viuen al nostre municipi per
tal que no quedin excloses de sistemes d’ajut, tinguin accés al sistema de salut i al sistema d’atenció social.
Donant compliment a la Resolució de 30 de Gener de 2015 que en el seu article 2.3 insta als municipis a
empadronar totes les veïnes i veïns.
TRCER.- Demanar la suspensió del pagament de lloguers i subministraments per a totes les dones que es trobin
sense ingressos i/o acollides a les mesures d’Emergència Social, mentre duri la crisi sanitària, aturant qualsevol
mesura de desnonament sense alternativa habitacional. La suspensió, quan es tracti de petits arrendadors o
arrendadores, ha de ser l’Estat, les diferents administracions de les comunitats Autònomes i/o els Municipis qui
s’ha de fer càrrec, i quan es tracti de propietaris com els grans fons financers o els Bancs, exigir que ho
assumeixin ells.
QUART.- Garantir habitatge social immediat per a les dones soles i amb famílies monomarentals que estan vivint
en condicions de precarietat habitacional, ampliant les places d’emergència i els recursos de habitatge d’inclusió
de les entitats socials.
CINQUÈ.- Implementar recursos habitacionals d’urgència específics per a les dones sense llar que suposin una
protecció real i efectiva a les situacions de violència masclista que s’estan produint.
SISÈ.- Garantir que els serveis d’atenció a les dones víctimes de violència masclista disposin de psicòlogues,
insertors ocupacionals i educadores socials.
SETÈ.- Atorgar una línia de recursos econòmics a les dones en situació de violència per tal de trencar la
dependència econòmica d’aquestes vers els seus agressors.
VUITÈ.- Elaborar campanyes i programes de treball de noves masculinitats i realitzar programes estructurals en
l’àmbit educatiu de sensibilització i prevenció de la violència i de la deconstrucció de la normativitat de gènere.
NOVÈ.- Ampliar el Servei d’atenció a la infància que sigui víctima de la violència masclista, de manera directa o
indirecta.
DESÈ.- Dotar el pressupost municipal dels recursos necessaris per fer front a les propostes aprovades per la
moció, així com dels recursos humans necessaris.

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
Mocio_CUP___Mocio_sobre_la_violencia_masclista__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):
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
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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.

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 Presentació de mocions, propostes de declaració, 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
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
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un correu electrònic a: dpd.ajuntament@reus.cat
Informació addicional
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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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