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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
DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT
Nom i cognoms o raó social
AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL PSC
DADES PERSONA REPRESENTANT

DNINIE
G55670772

(només en cas que actueu en representació del sol.

Nom i cognoms o raó social
MARTINEZ SERRANO, ANA ISABEL

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S GRUP MUNICIPAL PSC AL/A LA PLE
MUNICIPAL DEL DIA 17/09/2018 REFERENT A SUPORT AL DRET A MORIR DIGNAMENT I A LA
DESPENALITZACIÓ DE L’EUTANÀSIA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La declaració universal dels Drets Humans (1948), al seu article primer, diu que “tots els éssers
humans neixen lliures i iguals en llibertat i en drets”. Aquesta llibertat i aquesta dignitat no
s’han de perdre en cap moment de la vida, tampoc en el procés final que ens porta a la mort.
La Constitució Espanyola (1978), al seu article 10, reconeix la dignitat de la persona i el lliure
desenvolupament de la seva personalitat, que no s’han de perdre en el procés final que ens
porta a la mort. Malgrat això, l’article 143.4 del Codi Penal espanyol encara penalitza, si bé
rebaixant les penes, a la persona que ajudés a morir a una altra “amb actes necessaris i
directes (...) per la petició expressa, seriosa i inequívoca d’aquest, en el cas que la víctima patís
una malaltia greu que el conduís necessàriament a la mort, o que li produís greus patiments
permanents i difícils de suportar”.
Per aconseguir facilitar el dret a morir dignament de la ciutadania, és necessari despenalitzar
l’eutanàsia i en paral.lel impulsar les mesures que actualment permet la llei. Per avançar en el
dret a la mort digna també és necessari la presa de consciència dels ajuntaments i la seva
implicació. I és que a Catalunya, menys de l’1% dels catalans ha registrat un Document de
Voluntats Anticipades (DVA).
En aquesta línia, el passat mes de juny es va admetre a tràmit la proposició de Llei sobre la
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regulació de l´Eutanàsia, un nou avanç legislatiu en matèria de drets. Aquesta proposició de
Llei sobre regulació de l´Eutanàsia reconeix el dret a posar fi a la pròpia vida en aquests dos
supòsits: malaltia greu i incurable o patir una discapacitat greu i crònica. A més, inclou la
prestació de l'ajuda a morir en la cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut garantint el
seu accés amb caràcter universal i gratuït. I estableix un marc jurídic i sanitari de garanties
suficient que inclou els mecanismes que assegurin que la decisió de la persona sigui
autònoma, lliure de pressions, informada i sostinguda en el temps.
La iniciativa s'ha dut a terme en col.laboració amb professionals sanitaris i amb les
associacions que defensen el dret a morir dignament, apostant pel model d'aquells països que
s'han dotat d'una regulació més garantista i proposant una regulació de tot el procés, inclosa
com a prestació universal i oferint les garanties de seguretat jurídica i sanitàries suficients.
El debat sobre la regulació de l'eutanàsia ha anat aconseguint cada vegada un major suport
polític i social -segons un estudi de Metroscopia de 2017, el 84% dels enquestats és partidari
de permetre l'eutanàsia en cas de malaltia incurable-, i, després de regular les cures
pal.liatives i el dret a una mort digna, és el moment d'enfrontar la qüestió de la regulació de
l'eutanàsia, com l'acte deliberat de donar fi de forma anticipada a la vida a petició pròpia, a fi
d'evitar un sofriment

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

Primer. L’Ajuntament de Reus dóna suport a la tramitació de la proposició de Llei presentada
al Congrés dels Diputats de regulació de l´Eutanasia.
Segon. L’Ajuntament de Reus dóna suport a les propostes presentades per l’associació Dret a
Morir Dignament-Catalunya i, per manifestar el seu compromís, es compromet a promoure la
cultura de la mort digna mitjançant els següents punts:
-Facilitar i/o oferir recursos formatius a les treballadores i treballadors municipals (serveis
socials, centres culturals, centres municipals de salut, policia municipal, residències, centres de
dia, assistència a domicili, etc.) sobre els drets de la ciutadania al final de la vida i el Document
de Voluntats Anticipades (DVA).
-L’exercici d’una pedagogia cívica divulgant el DVA a través de xerrades informatives i activitats
a centres assistencials, educatius i culturals dependents de l’ajuntament, campanyes en els
mitjans de comunicació municipals i edició de tríptics, que estaran disponibles als punts
d’informació municipals.
-Donar suport administratiu per facilitar el tràmit del Document de Voluntats Anticipades
(DVA), mitjançant la disponibilitat a les Oficines d’Atenció Ciutadana de l’ajuntament de la
informació necessària per a tramitar i inscriure el DVA.
-Col•laborar amb el Parlament i la Generalitat de Catalunya en la simplificació del tràmit del
DVA per tal d’oferir a la ciutadania la possibilitat de signar el document davant d’un funcionari
públic municipal.
-Instar el Departament de Salut a garantir l'assistència de PADES 24 hores al dia i 7 dies a la
setmana, controlant la qualitat de servei, i procurant revertir l'actual proporció entre els
serveis públics i els externalitzats.
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-Instar el Departament de Salut a reforçar i millorar els serveis de pal.liatius domiciliaris al
municipi amb l’augment del servei d’atenció a domicili (SAD) per a les persones ateses pels
equips de PADES.
Tercer. Donar trasllat d’aquest Acord al Parlament, al Congrés de Diputats, al Ministeri de
Justícia i al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, i a l’Associació pel Dret a Morir
Dignament.

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 d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
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