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DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT

Nom i cognoms o raó social DNI- NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (només en cas que actueu en representació del sol.

LLORENS PEREZ, MARTA

En la darrera legislatura el Parlament de Catalunya ha aprovat un conjunt de noves lleis per tal
d'intentar fer front a la situació d'emergència social, amb els instruments que permet el règim
autonòmic vigent

La gran majoria d'aquestes lleis, com el Decret-llei d'impostos als bancs, el Decret-llei contra la
pobresa energètica o la Llei d'emergència habitacional (o contra els desnonaments), han estat
suspeses o anul•lades pel Tribunal Constitucional, avantposant aquest una interpretació rígida
de  la  Constitució  de  1978  front  la  voluntat  majoritària  de  la  ciutadania  de  Catalunya
expressada  al  Parlament,  on  aquestes  lleis  es  van  aprovar  per  una  àmplia  majoria.

Durant aquests darrers dos anys, mentre el Tribunal Constitucional – per iniciativa del govern
espanyol o pròpia- ha suspès o anul•lat fins a quaranta-sis lleis, la situació d'emergència social
no ha fet més que agreujar-se.

Tots els indicadors socioeconòmics oficials demostren l'augment de la desigualtat social;  l'alt
risc d'exclusió social,  que ja no sols afecta a les persones aturades;  les majors dificultats
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d'accés a l'habitatge, així com de poder-lo mantenir; l'augment de les desigualtats en l'accés al
sistema sanitari públic i al sistema educatiu...

És  evident,  doncs,  la  necessitat  urgent  que  les  institucions  catalanes  posin  fil  a  l'agulla  per
començar  a  desenvolupar  i  fer  efectives  lleis  i  reglaments,  començant  per  les  suspeses  pel
Tribunal  Constitucional,  per  tal  de potenciar  i  materialitzar  polítiques públiques que mitiguin
els estralls socials que està produint la crisi econòmica que patim des de 2008. Calen solucions
d’emergència  mentre  no  s'implementi  un  procés  constituent  que ens  permeti  avançar  cap  a
una  República  que  ens  doti  de  majors  recursos  i  sobirania  per  poder  desenvolupar  una
arquitectura  institucional,  una  legislació  i  unes  polítiques  públiques  basades  en  una  major
redistribució  de  la  riquesa.

Per aquest motiu, els partits que conformaran el nou govern de la Generalitat -en primer lloc-
tenen  l’obligació  de  començar  a  treballar  per  l’interès  públic  de  la  ciutadania  i  revertir  les
conseqüències  de  les  polítiques  favorables  als  interessos  de  les  grans  empreses  i  alhora
greument perjudicials per als més desafavorits de la nostra societat,   polítiques aplicades de
facto amb el  155 i  prèviament per la via de recursos al  TC.

Per tots aquests motius el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple de l'Ajuntament de Reus
l’adopció dels següents ACORDS:

1.- Instar de forma urgent al nou Parlament de Catalunya a aprovar de nou totes aquelles lleis,
suspeses o anul•lades pel Tribunal Constitucional en l'anterior legislatura, per tal de fer front a
la situació d'emergència social.

2.-  Instar  al  nou  Govern  de  la  Generalitat  a  disposar  dels  recursos  oportuns  per  tal  de  fer
efectives  aquestes  lleis  aprovades,  amb  el  màxim  de  brevetat  possible  un  cop  hagin  estat
aprovades  de  nou  al  Parlament.

3.-  Instar  al  nou  Govern  de  la  Generalitat  a  disposar  dels  recursos  oportuns  i  fer  els  passos
necessaris  per  efectuar  els  ajuts  socials  a  la  Renta  Mínima  Garantida,  aprovada  per  la
Generalitat  però  que  no  s’atorga  als  peticionaris  després  del  155.

4.- Fer arribar aquests acords al Parlament de Catalunya, al nou Govern de la Generalitat, així
com a tots els grups parlamentaris de la cambra legislativa autonòmica.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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22 Gener de 2018

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

AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL PPC V55549984

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT

Nom i cognoms o raó social DNI- NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (només en cas que actueu en representació del sol.

DOMENECH BOSCH, SEBASTIA

La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23
de noviembre, del Código Penal, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, introdujo en nuestra
legislación la prisión permanente revisable.

Se trata de un instrumento que existe en muchos países de nuestro entorno, en gobiernos de
todo  tipo  de  corte  político;  es  una  institución  coherente,  que  se  incorpora  bien  a  nuestro
modelo  de  garantías  y  tiene  perfecto  encaje  penal.

La prisión permanente revisable, lo señala claramente la Exposición de Motivos de esta Ley, no
renuncia a la reinserción del penado, pues una vez cumplida una parte mínima de la condena,
"un Tribunal deberá valorar nuevamente las circunstancias del penado y del delito cometido y
podrá revisar su situación personal".

La  previsión  de  esta  revisión  judicial  periódica  de  la  situación  personal  del  penado,  idónea
para poder verificar en cada caso el necesario pronóstico favorable de reinserción social, dice
la Exposición de Motivos, "aleja toda duda de inhumanidad de esta pena, al garantizar un

PROPOSTA  DE  RESOLUCIÓ  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL
DEL  PARTIT  POPULAR  AL/A  LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  25/01/2018  REFERENT  A  SOBRE
LEGISLACIÖN  PRISIÓN  PERMANENTE  REVISABLE.
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horizonte de libertad para el condenado". Una vez cumplido el tiempo mínimo de la pena, "si
el  Tribunal  considera  que no concurren los  requisitos  necesarios  para  que el  penado pueda
recuperar la libertad, se fijará un plazo para llevar a cabo una nueva revisión de su situación; y
si,  por  el  contrario,  el  Tribunal  valora  que  cumple  los  requisitos  necesarios  para  quedar  en
libertad, se establecerá un plazo de libertad condicional en el que se impondrán condiciones y
medidas de control orientadas tanto a garantizar la seguridad de la sociedad, como a asistir al
penado en esta fase final de su reinserción social".

Añade la Exposición de Motivos que "la pena de prisión permanente revisable no constituye,
por  ello,  una  suerte  de  «pena  definitiva»  en  la  que  el  Estado  se  desentiende  del  penado.  Al
contrario,  se  trata  de  una institución que compatibiliza  la  existencia  de  una respuesta  penal
ajustada  a  la  gravedad de  la  culpabilidad,  con  la  finalidad  de  reeducación  a  la  que  debe ser
orientada  la  ejecución  de  las  penas  de  prisión".

Igualmente  señala  que  "se  trata,  en  realidad,  de  un  modelo  extendido  en  el  Derecho
comparado europeo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado ajustado
a  la  Convención  Europea  de  Derechos  Humanos,  pues  ha  declarado  que  cuando  la  ley
nacional ofrece la posibilidad de revisión de la condena de duración indeterminada con vistas
a su conmutación, remisión, terminación o libertad condicional del penado, esto es suficiente
para  dar  satisfacción  al  artículo  3  del  Convenio  (cfr.  SSTEDH  12-2-2008,  caso  Kafkaris  vs.
Chipre; 3-11-2009, caso Meixner vs. Alemania; 13-11-2014, caso Affaire Bodein vs. Francia; 3-2-
2015, caso Hutchinson vs. Reino Unido)".

Pese  a  todo  ello,  varios  grupos  parlamentarios  presentaron  recurso  de  inconstitucionalidad,
recurso  que  el  Tribunal  Constitucional  admitió  a  trámite  en  julio  de  2015.  La  admisión  a
trámite  no  supone  pronunciamiento  alguno  sobre  el  fondo  del  asunto,  si  bien  algunos
pretenden  la  derogación  de  esta  medida  sin  esperar  el  pronunciamiento  del  Tribunal
Constitucional.

Así,  el  4  de  octubre  de  2016  el  Pleno  del  Congreso  de  los  Diputados  debatió  y  aprobó  por
mayoría   de  los  Grupos  Parlamentarios  Vasco  (EAJ-PNV),  Socialista,  Esquerra  Republicana,
Confederal  de  Unidos  Podemos-En  Comú  Podem-En  Marea,  Mixto  y  la  abstención  de
Ciudadanos, y solo con el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular, la Proposición no
de Ley para la Derogación de la Pena de Prisión Permanente Revisable.

Y más recientemente, el pasado 10 de noviembre, ha sido admitida a trámite una Proposición
de Ley de Modificación de la L.O. 10/1995 del Código Penal (Orgánica), que pretende derogar
la prisión permanente revisable y que contó con el único voto en contra del Grupo Popular.

Tras estos hechos y actuaciones, son multitud los ciudadanos que han manifestado su apoyo a
la  pena  de  prisión  permanente  revisable  como  medio  para  garantizar  la  seguridad,  los
derechos y libertades de todos los españoles.,  por ese motivo el  Partido Popular presenta al
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Pleno esta Propuesta de Resolución al Pleno,

PRIMERO.-  Su  apoyo  a  la  figura  de  la  prisión  permanente  revisable  incorporada  al
ordenamiento  jurídico  español  por  la  Ley  Orgánica  1/2015,  de  30  de  marzo,  por  la  que  se
modifica  la  Ley  Orgánica  10/1995,  de  23  de  noviembre,  del  Código  Penal.

SEGUNDO.- Instar a los diferentes Grupos Parlamentarios con representación en el Congreso
de los Diputados a que reconsideren su postura sobre la derogación de la prisión permanente
revisable.

TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos al Ministro de Justicia, a los Grupos Parlamentarios
del Congreso, Senado y Parlamento de Cataluña y a la Junta de Gobierno de la 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
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