Núm. exp. 2018/3047
Assumpte: Notificació

DRET A MORIR DIGNAMENT CATALUNYA
dmdcatalunya@eutanasia.cat

Poso en el seu coneixement que, en la sessió ordinària celebrada pel PLE
CORPORATIU el dia 8 d'octubre de 2018 s'adoptà entre d'altres el següent
acord:
“4.1) Moció conjunta dels grups municipals Candidatura d’Unitat Popular,
Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa per Catalunya-Verds, Tots
per Argentona, Partit dels Socialistes de Catalunya i del regidor no adscrit
Sr. Eusebi Traby Ysalgue, de suport al dret a morir dignament.-
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Tradicionalment, el dret a la sanitat ha ofert cures contra les malalties, allargant
la vida tan enllà com la medicina i el sistema sanitari podien allargar-la, de
vegades contra la voluntat de les persones. Més enllà d’aquest postulat, cal
també que els estats i governs democràtics vetllin i assegurin que les vides de
les seves ciutadanes i ciutadans es visquin lliures de patiment, així com que la
dignitat personal estigui al centre dels debats i de les decisions. En l’àmbit de la
salut, a més, han de ser principis imprescindibles l’accés autònom a la
informació, la voluntat i el consentiment.
El dret a la mort digna està recollida a l’Estatut d’Autonomia de 2006, així com la
llibertat i igualtat de drets està recollida en la Declaració Universal dels Drets
Humans de 1948. En l’àmbit estatal, estem vivint uns mesos esperançadors pel
que fa a l’horitzó polític per a despenalitzar l’eutanàsia.
En el camí de la lluita per la mort digna, és necessària la presa de consciencia i
implicació dels ajuntaments, perquè són les institucions més properes a la gent.
És per això que volem que l’Ajuntament d’Argentona prengui una posició
conscient i compromesa amb el dret a la mort digna.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
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El dret a la vida de totes les persones ha de comportar necessàriament l’abast
d’aquesta dignitat a totes les fases i episodis de la vida. D’aquesta perspectiva
no se’n pot escapar cap moment, ni tan sols l’últim, la mort.
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Primer – Organitzar una formació de les treballadores i treballadors municipals
que treballin amb gent gran sobre els drets de la ciutadania al final de la vida i el
Document de Voluntats Anticipades (DVA).
Segon ‐ Exercir una pedagogia cívica, juntament amb el personal de l’Àrea
Bàsica de Salut, sobre el DVA, i organitzar activitats informatives.
Tercer ‐ Col∙laborar amb el Parlament i la Generalitat de Catalunya en la
simplificació del tràmit del DVA.
Quart ‐ Vetllar per tal que els serveis socials de l’ajuntament incorporin el
principi del dret a morir dignament i es faci un acompanyament conscient del
final de la vida de les persones usuàries.
Cinquè ‐ Donar suport institucional a les iniciatives supramunicipals per a la
despenalització de l’eutanàsia.
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Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s’haurà
d’interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
hàbil següent al de la recepció de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el Ple Corporatiu, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent
de la seva notificació.
La secretària
Miriam Tenas i Camps
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Sisè - Notificar aquests acords a l’entitat Dret a Morir Dignament Catalunya, el
Parlament de Catalunya i el Congrés dels Diputats.”
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