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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 31 de març de 2016, per unanimitat dels regidors i
regidores presents, l'acord següent:
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL
VALLÈS SOBRE L’ACOLLIDA DE REFUGIATS A EUROPA
L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès condemna tota violació del dret internacional
humanitari, els drets humans i, en especial, els drets dels infants i exigeix la fi de la violència
i el seu suport a la recerca d’una solució política al conflicte de Síria a través de converses de
pau inclusives, sense condicions prèvies, i que respectin els drets i aspiracions de la població
siriana, que culminin amb unes eleccions lliures i democràtiques.
L’Ajuntament, compromès amb els valors universals de democràcia, justícia i llibertat,
davant la gravetat de la situació que pateixen les persones que fugen dels conflictes armats,
manifesta que l’acollida de persones refugiades constitueix un deure per a tots els països
democràtics, tal i com recull la Convenció de Ginebra que, cal recordar, forma part de la
nostra legalitat.
Davant els preacords que es van assolir el passat 7 de març en la cimera entre la UE i Turquia
i que van de ser discutits en el Consell Europeu dels dies 17 i 18 de març, donat que vulneren
greument la legislació que protegeix les persones refugiades, empitjorant la crisi humanitària
que estan vivint.
El Ple ACORDA
Primer.- SOL·LICITAR al Govern en funcions de l'Estat que es desmarqui del preacord i
posi per davant la protecció de les persones perseguides.
Segon.- FER una crida a les institucions espanyoles i europees a intensificar les actuacions
concretes que millorin les condicions de vida en els camps d'acollida de persones refugiades i
en les rutes de trànsit i a posar atenció especial als grups més vulnerables del conflicte, dones
i minories, i entre ells infants, prioritzant la seva alimentació, educació i restabliment
psicològic i facilitant la reunificació familiar.
Tercer.- DECLARAR que, de la mateixa manera que molt catalans i catalanes van trobar
refugi quan fugien de la dictadura, avui Catalunya vol assumir la responsabilitat d'acollir
persones refugiades d'acord amb la democràcia, els drets humans i un model de societat
oberta i solidària. Per aquest motiu, expressar la disponibilitat de col·laborar amb el re
assentament i l'arribada directa de persones refugiades al nostre país, d'acord amb les lleis
internacionals i l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats, i crida a tota la
ciutadania i a totes les institucions a col·laborar en la seva acollida i integració mentre duri la
seva estada a Catalunya.
Quart.- AFEGIR-SE a la proposta de baixar la bandera de la Unió Europea a mig pal,
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replicant la iniciativa de l'Ajuntament de Badalona, a la que ja s'hi han sumat ajuntaments
com els de Barcelona, Castellar del Vallès, Altafulla, Sabadell, Cerdanyola i Santa Perpètua
de Mogoda. Entenem que es tracta d'una acció per visibilitzar la passivitat i inoperància de les
institucions de la Unió Europea en la implementació d'una política comuna d'acollida als
refugiats i conforme al sistema internacional i europeu de Drets Humans; així com de
denúncia expressa a aquells Estats membres que a través d'accions unilaterals-i mitjançant el
discurs del racisme i la xenofòbia-bloquegen qualsevol possibilitat d'acord."
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

