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MARTIN MARTINEZ, ANDRES

L’Audiència  Nacional  ha  dictat  presó  incondicional  i  sense  fiança  per  al  vicepresident  del
Govern  de  la  Generalitat  i  set  consellers,  actualment  cessats.
El respecte escrupolós a les decisions judicials dins el marc del nostre Estat de Dret, no hauria
de ser un obstacle per poder avaluar aquestes decisions, més encara quan resolucions com la
de l'Audiència Nacional  comporten la  pèrdua de llibertat  de representants dels  ciutadans de
Catalunya,  elegits  democràticament,  i  els  seus  efectes  –atenent  els  motius  del  seu
empresonament cautelar-  poden afeblir  el  marc de convivència  que el  nostre sistema polític
ha de protegir.
Atès  el  respecte  a  la  legalitat  com  a  principi  democràtic  i  el  compromís  amb  el  diàleg  i  la
negociació com a elements bàsics per a la convivència i llibertat, sota els valors del pluralisme i
la participació política en una societat democràtica.
Atès que, com electes locals ens sentim apel•.ats a la responsabilitat de contribuir a l’entesa en
aquestes hores i dies crítics que viu el nostre país, i no volem alimentar cap espiral de reacció
o  actuacions  extremes  que  esquerdin  els  espais  de  diàleg  i  convivència  pacífica  del  nostre
municipi.
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DEL  PSC  AL/A  LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  01/12/2017  REFERENT  A  L’ACTE  DE  L’AUDIÈNCIA
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- Primer. Demanar –respectant, per damunt de tot, la independència del poder Judicial i
dels seus jutges en el marc del nostre Estat de Dret- la revisió d’aquest acte judicial de caràcter
cautelar, i la posada en llibertat de l’exvicepresident del Govern, i dels seus set exconsellers.
- Segon.  Interpel•lar  a  totes  les  institucions  implicades  directament,  i  davant  la
proximitat de la convocatòria electoral sumada a la delicada situació política i social actual que
viu  el  país,  que  aconsegueixin  plegats  afavorir  un  marc  de  resolució  política,  mitjançant  el
diàleg i l’acord.
- Tercer.  Traslladar  aquests  acords  a  la  Diputació  Permanent  del  Parlament  de
Catalunya,  al  Govern  de  l’Estat,  a  les  Corts  Espanyoles,  a  la  Diputació  provincial,  al  Consell
Comarcal, i a la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació de Municipis de Catalunya.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA

28 Novembre de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

D’acord amb la  Llei  15/99,  de  13 de desembre,  de  protecció  de dades de caràcter  personal,  us  informem que les  dades de caràcter  personal
sol•licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, el qual és responsabilitat de l’Ajuntament de Reus. La finalitat de la recollida de les dades és la
gestió d’aquesta sol•licitud i  el  destinatari  de la informació és l’Ajuntament de Reus.  Podreu exercir  els drets d’accés,  rectificació,  cancel•lació i
oposició de les dades subministrades,  adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Reus,  a la plaça del  Mercadal,  1.
(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, passats els quals, si no s’hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
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DADES PERSONA REPRESENTANT (només en cas que actueu en representació del sol.

MARTIN MARTINEZ, ANDRES

Aquest  2017  a  Catalunya  hi  ha  hagut  prop  de  10.000  denúncies  per  violència  de  gènere  en
l’àmbit  de  la  parella,  segons  dades  del  departament  d’Interior.  Vuit  dones  han  estat
assassinades  a  casa  nostra  i  45  dones  i  5  fills  i  filles  d’aquestes,  a  tot  l’Estat.
Aquests  escenaris  són  la  mostra  més  terrible  de  la  violència  masclista  exercida  envers  les
dones  i,  per  això,  i  amb  motiu  del  25  de  novembre,  Dia  Internacional  contra  la  violència  de
gènere, des del Grup Municipal del PSC volem manifestar el nostre més ferm compromís amb
les  dones  víctimes  d’aquesta  violència  de  gènere.  Un  compromís  actiu  dia  a  dia  perquè  per
eradicar aquest problema es requereix el compromís individual i col•lectiu durant tots els dies
de l’any.
La  lluita  contra  la  violència  que  s’exerceix  cap  a  les  dones  ha  de  ser  una  prioritat  que  ens
obliga a tota la societat en conjunt i, en primera instància, als governs i administracions, en el
marc de les seves competències.
LA violència de gènere té les seves arrels en la històrica desigualtat que han tingut i continuen
tenint  les  dones  i  per  això  és  fonamental  abordar  la  seva  eradicació  des  de  les  polítiques
d’igualtat,  des  del  feminisme,  per  afavorir  una  cultura  d’igualtat  davant  d’una  cultura  de  la
submissió.

PROPOSTA  DE  RESOLUCIÓ  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL
DEL  PSC  AL/A  LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  01/12/2017  REFERENT  A  RETORNAR  LES
COMPETÈNCIES  ALS  AJUNTAMENTS  EN  MATÈRIA  DE  POLÍTIQUES  D’IGUALTAT  I  CONTRA  LA
VIOLÈNCIA  DE  GÈNERE
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Disposem d’un marc legislatiu per mitjà de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género. També tenim lleis autonòmiques i, recentment, el Congrés dels
Diputats ha aprovat el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género.
 Per contribuir  a  eradicar la  violència de gènere calen mesures polítiques i  institucionals  des
dels diferents àmbits que abordin el  problema de manera integral  i  siguin capaces de donar
resposta a les necessitats específiques de les dones víctimes i  les dels seus fills  i  filles.
No es podrà avançar en aquest camp si no s’estableixen mecanismes de coordinació entre les
diferents administracions i institucions amb responsabilitat en la matèria, però tampoc no es
podrà  avançar  si  les  administracions  no  es  doten  dels  recursos  econòmics  i  de  personal
especialitzat  adequats.
Els ajuntaments són una peça clau i juguen un paper fonamental en tant que són la institució
més  propera  a  la  ciutadania  i  a  les  necessitats  socials.  Suposen  el  primer  estament  tant  pel
que fa a la prevenció com a l’atenció, informació, assessorament, protecció i acompanyament
a les víctimes i als seus fill i filles.
Per això, és imprescindible dotar-los, de nou, de les seves competències en matèria d’igualtat.
És  imprescindible  comptar  amb  estructures  municipals  i  per  això  cal  dotar-los  del  recursos
adequats.
En aquest sentit, convé assenyalar les mesures aprovades al Pacte d’Estat Contra la Violència
respecte als ajuntament i a la funció que han de desenvolupar.

- Instar  al  govern  de  l’Estat  a  iniciar  els  tràmits  per  a  les  modificacions  legislatives
necessàries per tal de retornar les competències als ajuntaments en l’exercici de les polítiques
d’igualtat i contra la violència de gènere.
- Instar al govern de l’Estat, en compliment del compromís econòmic acordat al Pacte d’
Estat contra la violència de gènere a destinar, via transferència als ajuntaments, un increment
de  20  milions  d’euros  durant  els  propers  cinc  exercicis  per  poder  desenvolupar  les  mesures
corresponents contemplades en aquest Pacte.
- Donar trasllat d’aquets acords al President del Govern, a la Ministra de Sanitat, Serveis
socials i Igualtat, al Ministre d’Hisenda i Funció pública, així com al president de la Federación
Española de Municipios y Províncias (FEMP).

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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D’acord amb la  Llei  15/99,  de  13 de desembre,  de  protecció  de dades de caràcter  personal,  us  informem que les  dades de caràcter  personal
sol•licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, el qual és responsabilitat de l’Ajuntament de Reus. La finalitat de la recollida de les dades és la
gestió d’aquesta sol•licitud i  el  destinatari  de la informació és l’Ajuntament de Reus.  Podreu exercir  els drets d’accés,  rectificació,  cancel•lació i
oposició de les dades subministrades,  adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Reus,  a la plaça del  Mercadal,  1.
(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, passats els quals, si no s’hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
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