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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 18/12/2020 REFERENT A EN SUPORT ALS ENCAUSATS I ENCAUSADES PER LES
MOBILITZACIONS POSTSENTÈNCIA DE LA PASSADA TARDOR

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La tardor passada, durant els dies 11 al 13 de novembre milers de persones varen estar exercint el dret a la
llibertat d'expressió i de manifestació. Més de 250 d'aquestes persones estan sent investigades pels delictes de
delicte contra la seguretat viària, desordres públics i danys amb possibles peticions de penes fins a sis anys de
presó per haver-se manifestat de l'11 al 13 de novembre de 2019 a l'autopista AP-7 al Pertús, i posteriorment, a
Girona en protesta contra la sentència dels independentistes empresonats per haver defensat el referèndum de
l'1 d'octubre de 2017. D'aquestes 250 persones de tot el país, 16 d'elles són de la comarca del Bages.
A Reus, més de 30 persones estan sent investigades per les mobilitzacions del mes de setembre i octubre. I no
podem oblidar les persones, fins i tot regidores i l'alcalde d'aquest plenari, que també van ser investigades per les
manifestacions de la tardor del 2017.
Atès que el dret a manifestació a favor de les mateixes idees polítiques i a protestar contra les decisions
polítiques, judicials o executives és fonamental en una societat democràtica i lliure i per tant, el seu exercici
hauria de ser protegit i no perseguit judicialment.
Atès que exercir el dret a manifestació i la llibertat d'expressió, en defensa d'una ideologia o un projecte polític
democràtic no és cap delicte ni tampoc ho és voler canviar el marc polític vigent i per tant, no justifica la
persecució política de qui el defensa públicament.
Atès que volem denunciar també, una vegada més, la manca de garanties processals que hem vist en aquest
sumari (interrogatoris massius sense evidències, abús del secret de sumari, acusacions no fonamentades,
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tergiversació dels fets, filtracions interessades a la premsa mentre el sumari en teoria era secret), valent-se de
lleis que només protegeixen l'arbitrarietat governativa i posen en perill la llibertat de les persones actives i
compromeses en la vida social i cultural de les seves viles i ciutats.
Atès que volem denunciar també que aquestes males praxis, abusos de poder i vulneracions han estat freqüents
en els darrers temps en les causes judicials contra l'independentisme o els moviments solidaris aplicant el dret
penal de l'enemic a totes elles. En són clars exemples els casos de la Tamara Carrasco, dels CDR's detinguts el 23
de setembre, del Dani Gallardo a Madrid i de les 194 persones detingudes a Catalunya per les protestes
postsentència, entre d'altres.
Atès que volem fem explícita la denúncia contra la llibertat d'expressió, manifestació i protesta, i pensem que una
societat amb les llibertats civils garantides, qualsevol persona ha de tenir garantida la llibertat per sumar-se a
mobilitzacions i accions que es convoquin en defensa d'aquests drets fonamentals.
Atès que defensem una llei d'amnistia per als gairebé 2.900 represaliats en la causa general contra
l'independentisme perquè és l'única solució col·lectiva i, sobretot, per poder afrontar la resolució política del
conflicte.
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PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ O PROPOSTA DE DECLARACIÓ
Per tot això, la Candidatura d'Unitat Popular de Reus proposa al ple de l'Ajuntament de Reus l'adopció dels
següents acords:
Primer.- Exigir als òrgans judicials que cursin l'arxivament de la causa judicial contra els manifestants de Reus i de
la Jonquera dels mesos de setembre, octubre i novembre de 2019, que posa en perill la llibertat d'expressió, de
manifestació i de protesta les quals són fonamentals en una societat veritablement democràtica.
Segon.- Exigir a l'estat espanyol una llei d'Amnistia per a totes les persones preses i represaliades, així com el
tancament de tots els processos oberts a la causa general contra l'independentisme.
Tercer.- Que l'Ajuntament de Reus faci públic el suport a les gairebé 2.900 persones represaliades des de la
tardor del 2017 en la causa general contra l'independentisme.
Quart.- Mostrar el rebuig com a Ajuntament a la persecució judicial arbitrària dels moviments socials, polítics i
cívics.

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

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.
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.
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