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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 23 de febrer de 2017, per majoria absoluta dels regidors i
regidores presents ( 5 abstencions del grup municipal CxC, 5 vots a favor del grup municipal
CP, 4 vots a favor del grup municipal d'ERC, 3 vots a favor del grup municipal C's, 3 vots a
favor del grup municipal PP, 3 vots a favor del grup municipal CIU i 1 vot a favor del regidor
no adscrit, senyor Jordi Miró) l'acord següent:
"MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER AL
RECONEIXEMENT DE LES VÍCTIMES DE TERRORISME MITJANÇANT UN
ACTE INSTITUCIONAL EN EL SEU DIA EUROPEU, 11 DE MARÇ

Atès que el Consell de Unió Europea, en la seva sessió del 25 de març de 2004, va establir la
data de l’11 de març com el Dia Europeu de les Víctimes del Terrorisme, en record als
atemptats que van tenir lloc a Madrid l’11 de març de 2004.
Atès que la promoció dels Drets Humans és la millor manera de lluitar contra el terrorisme i
combatre els extremismes i la intolerància, les Entitats Locals tenim el compromís de lluitar i
vetllar per la defensa dels Drets Humans.
Atès que la commemoració d’aquest dia ha de servir com a reconeixement a l’esforç i la
contribució de totes les víctimes que, amb les seves postures, contribueixen a lluitar contra el
terrorisme des de posicions de reivindicació de la defensa dels Drets Humans.
Atès que les víctimes del terrorisme són un referent per a la democràcia i que els poders
públics han de sentir la seva veu i garantir que siguin tingudes en compte allà on es prenguin
decisions.
Atès que commemorar un dia de record a les víctimes de la violència terrorista serveix per a
dignificar i honorar la memòria de totes aquelles persones que van perdre la seva vida a mans
de la violència terrorista.
Atès que les efemèrides i els actes d’homenatge tenen un sentit profund que va més enllà del
formal o d’allò protocolari, en el present cas s’ha de tenir en compte que si l’efemèride
recorda fets terribles que commocionen tota la societat l’homenatge a les víctimes de la
violència terrorista adquireix més trascendència i té una funció pedagògica molt rellevant.
Atès que rememorar els fets no suposa reobrir ferides, sinó al contrari, recordar és un acte de
respecte, de justícia i de dignitat.
El Ple ACORDA
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Primer.- EXPRESSAR la solidaritat d’aquest plenari amb les víctimes dels atacs terroristes
de qualsevol lloc del món.
Segon.- INSTAR a que es commemori cada dia 11 de març un acte institucional d’
homenatge a les víctimes amb motiu del Dia Europeu de les Víctimes del Terrorisme, éssent
el primer acte a celebrar el proper dia 11 de març de 2017.
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Tercer.- INSTAR que cada 11 de març s’exposi una pancarta a la façana de l’Ajuntament en
record de totes les víctimes de la violència terrorista.
Quart.- DONAR TRASLLAT d’aquesta moció al Parlament de Catalunya, a tots els grups
parlamentaris, el Congrés dels Diputats i tots els grups representats, a l’Associació de
Víctimes del Terrorisme (AVC) i a l’Associació Catalana de Víctimes d’Organitzacions
Terroristes (ACVOT)."
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.

