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26.-MOCIÓ  CONJUNTA  DEL  GRUP  MUNICIPAL  PSC-CP,  PDeCAT-
Demòcrates,  CUP-PC,  Cs,  ERC-MES  i  ICV-EUiA  DE  SUPORT  A  LA
PROPOSICIÓ DE LLEI PER REGULAR L´EUTANÀSIA

1. Atès que el Dimarts dia 26 de Juny es va admetre a tràmit la proposició
de Llei sobre la regulació de l´Eutanàsia, un nou avanç legislatiu en matèria de
drets.

2. Atès que aquesta proposició de Llei sobre regulació de l´Eutanàsia s´ha
presentat  des  del  respecte  a  la  dignitat,  a  la  llibertat  i  a  l'autonomia  de  la
voluntat d'aquelles persones que tenen l'única perspectiva actual de sofriment i
desitjar posar fi al seu calvari.

3. Atès que aquesta proposició de llei 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.

4. Atès que 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. 

5. Atès que 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.

6. Atès que hi ha la necessitat de garantir el complex i necessari equilibri
entre diferents drets:  el  dret a la vida,  la  integritat  física i  moral,  la dignitat
humana,  el  lliure  desenvolupament  de  la  personalitat,  l'autonomia  de  la
voluntat, aquesta regulació garanteix la protecció del dret fonamental a la vida
que reconeix l'article 15 de la nostra Constitució, però també el reconeixement
que haurà de modular-se en funció d'altres valors, com sobretot el de la dignitat
de la persona.

7. Atès que es dóna la possibilitat  que cada persona pugui prendre una
decisió sobre la seva pròpia vida, de forma lliure i conscient, sense que això
suposi  un  retret  jurídic,  i  molt  menys  retret  penal,  quan  la  vida  resulta
incompatible amb la nostra pròpia concepció del que és una vida digna, bé per
sofrir una malaltia greu i incurable o una discapacitat greu crònica, que suposin,
en tots dos casos, un sofriment físic o psíquic intolerable per qui ho pateix.
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Per tot l'esmentat anteriorment es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents.

ACORDS

Primer. Donar suport a la tramitació de la proposició de Llei presentada en el
Congrés dels Diputats de regulació de l´Eutanasia. 

Segon. Donar suport a l´Associació pel Dret a morir dignament de Sant Cugat i
altres col.lectius a favor d´una mort digna.

Tercer. Traslladar  aquesta  aquesta  moció  a  l´Associació  pel  Dret  a  morir
dignament  de  Sant  Cugat,  als  Grups  Parlamentaris  en  el  Congrés  dels
Diputats,  al  Ministeri  de  Justícia  i  al  Ministeri  de  Sanitat,  Serveis  Socials  i
Igualtat.

Sant Cugat 9 de juliol de 2018


