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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 27 d'octubre de 2016, per unanimitat dels regidors i
regidores presents, l'acord següent:
"MOCIÓ PRESENTADA PER LA JUNTA DE PORTAVEUS I PEL REGIDOR NO
ADSCRIT PER A L’AIXECAMENT DEL BLOQUEIG POLÍTIC, ECONÒMIC,
COMERCIAL I FINANCER PER PART DELS ESTATS UNITS D’AMÈRICA
CONTRA EL BLOQUEIG A CUBA

Atès que ja han passat 21 mesos des que el president dels Estats Units Obama qualifiqués el
bloqueig contra Cuba d’obsolet, ancorat en el passat, una peça de la Guerra Freda, i
reconegués que no ha funcionat pels objectius històrics dels Estats Units.
Atès que malgrat els avenços de les relacions entre Cuba i els Estats Units en aquests darrers
dos anys, el bloqueig es manté inalterable perjudicant la qualitat de vida dels cubans i les
cubanes.
Atès que es calcula que el bloqueig li ha costat a la illa despeses per un valor de 125.873
milions de dòlars.
Atès que aquest 26 d’octubre l’Assemblea General de Nacions Unides tornarà a votar la
“Necessitat de posar fi al bloqueig econòmic, comercial i financer imposat pels Estats Units
d’Amèrica contra Cuba”. En 24 ocasions el bloqueig ha estat condemnat per l’Assemblea
General de Nacions Unides, l’any passat la votació contra el bloqueig a Cuba va obtenir 191
vots a favor, pràcticament la unanimitat de la cambra.
El Ple ACORDA
Primer.- MOSTRAR el suport a l’aixecament del bloqueig comercial i financer que el
Govern dels Estats Units d’Amèrica mantenen contra Cuba i es manifesta a favor d’unes
relacions basades en el respecte a la legalitat internacional, la pau, la sobirania nacional, la
llibertat i la cooperació entre ambdós estats.
Segon.- FER ARRIBAR al Govern de la Generalitat i al Govern de l’estat espanyol la
necessitat que en les seves relacions amb les Institucions dels Estats Units d’Amèrica
expressin la condemna pel manteniment del bloqueig econòmic, financer i comercial a Cuba,
així com els encoratgi a derogar, el més aviat possible, les lleis Helms Burton i Torricelli.
Tercer.- LLIURAR aquesta resolució als consolats i ambaixades de Cuba i Estats Units
ubicades a Catalunya i a la resta de l’estat espanyol."
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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.

