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Mª ISABEL PELAYO DOMÍNGUEZ, secretària accidental de l'Ajuntament de 
Sant Just Desvern,

CERTIFICO:

Que el Ple de l' Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és 17, va 
adoptar, en sessió ordinària celebrada el dia 28 d’abril de 2016, per 6 vots a favor del 
PSC, 3 vots a favor d’ERC, 2 vots a favor de MOVEM SANT JUST, 4 abstencions de 
CONVERGÈNCIA, 1 vot a favor de C’s i 1 vot a favor del PP, l'acord  següent:

“10.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC I ERC CONTRA 
L'ACORD DEL GOVERN DE LA UNIÓ EUROPEA AMB TURQUIA. EXP. 
ALC 2016 27 

L'Ajuntament de Sant Just Desvern, a l'empara del vigent Reglament presenta per al seu 
debat i aprovació del Ple la següent Moció en relació al acord subscrit pels caps d'Estat i 
el Govern de la UE amb Turquia.

Exposició de motius:

El 8 de març les i els caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea van arribar a un 
principi d'acord per posar en marxa un programa per deportar a Turquia tots els 
migrants -incloses les persones demandants d'asil sirians i de qualsevol altra 
nacionalitat-, que arribessin a la Unió Europea a través d'aquest país, a canvi que els 
Estats de la Unió ressituïn un nombre equivalent de persones refugiades sirianes 
assentades ja a Turquia, i d'altres mesures econòmiques i polítiques a favor de l'Estat 
turc.

Considerem des del primer moment que, de confirmar aquest pacte, la Unió Europea no 
estaria respectant els convenis internacionals sobre dret internacional d'asil i vulnera la 
legislació que protegueix a les persones refugiades i posa en joc els drets humans. I que 
estaríem assistint a més al procés de deconstrucció de la Unió Europea. Nosaltres no 
reconeixem aquesta Europa, i creiem que no es pot fer un acord d'interessos amb 
Turquia negociant la seva possible adhesió a la UE i utilitzant els drets de les persones 
refugiades i migrants com a moneda de canvi, perquè ho considerem inadmissible.

La preocupació persistent per retornar refugiats cap a Turquia enlloc de fer esforços 
incondicionals per reubicar i oferir maneres segures i legals d'arribar a la Unió Europea 
demostra fins a quin punt la gestió de la crisi s’està realitzat de manera inhumana i 
egoista. 

Considerem que les i els caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea, davant la crisi de 
refugiats més greu que es viu des de la Segona Guerra Mundial, van arribar a un 
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preacord immoral i de dubtosa legalitat, que segons els termes inicials era contrari 
clarament al dret d'asil i múltiples convenis internacionals sobre drets humans.

Els grups signants mostrem la nostra adhesió a les peticions d'organitzacions no 
governamentals, Alt Comissionat de l'ONU per a les persones refugiades, i activistes 
pro drets humans en la denúncia, rebuig i exigència de retirada d’aquest preacord de la 
Unió Europea i Turquia per a devolucions massives, així com en l'exigència d'abordar 
amb urgència la crisi de les persones refugiades defensant els drets humans, creant 
passadissos humanitaris, acollint-los amb respecte i solidaritat, i possibilitant-los l'asil 
entre els membres de la Unió Europea.

L’entesa que s’assoleix amb Turquia respon exclusivament a la utilització de les 
polítiques migratòries al servei d’una lògica securitària que arrasa amb els suposats 
valors fundacionals europeus de solidaritat i respecte als drets humans. L’execució del 
text aprovat impedeix a totes les persones que arribin de forma irregular a Grècia la 
possibilitat de sol·licitar l’asil a Europa quan no existeix una altra via que no sigui la 
irregularitat.

Gràcies a tota aquesta pressió ciutadana i d’organitzacions polítiques, l’acord que els 
Caps d’Estat i de Govern de la UE van signar finalment al Consell Europeu del passat 
18 i 19 de març va modificar els termes del preacord però encara ens trobem molt lluny 
de les exigències humanitàries i de respecte al dret internacional pel que fa a la gestió de 
la crisi dels refugiats. 
 
És per tot això que els grups municipals del PSC i ERC de l'Ajuntament de Sant Just 
Desvern presentem la següent Moció per al seu debat i aprovació al Ple:

1.- Comunicar al Govern de l'Estat i al Govern de la UE la nostra tota i absoluta 
oposició a la ratificació de l’acord entre la UE i Turquia.

2.- Exigir a la Unió Europea i als Estats membres que doni una resposta humanitària 
urgent davant la greu situació que viuen les persones refugiades, respectuosa amb el dret 
internacional d'asil i els drets humans. 

3.- Instar a les Institucions Europees i als Governs dels 28 Estats membres a ser 
extremadament vigilants amb el compliment de la legalitat i del dret internacional d'asil 
o convenis internacionals sobre drets humans signats per la Unió Europea.

4.- Demanar al Govern de l'Estat que defensi fermament al Consell Europeu i en totes 
les cimeres europees que se celebrin el respecte i aplicació dels compromisos als que 
varen arribar els Estats membres de la UE el setembre de 2015 en matèria de 
repartiment i acollida de refugiats entre els estats. Fem una especial crida al Govern 
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d’Espanya a agilitzar el compliment dels seus compromisos amb la UE pel que fa a 
l’acollida de 16.000 refugiats. La ciutadania i moltes administracions locals estem 
preparats i disposats a acollir i per això exigim al Govern el respecte al dret humanitari.

5.- Instar al Consell Europeu, a la Comissió Europea i al Parlament Europeu a obrir de 
manera immediata un programa amb dotació pressupostaria suficient per tal de crear un 
pla d'acollida a refugiats a l'abast de viles, ciutats i regions europees.

6.- Demanar a la Comissió Europea que doti urgentment d'ajuda financera a Grècia per 
tal que pugui costejar el personal, medecines, tendes de campanya, mantes i assistència 
tècnica per a les 100.000 persones que s’estima que es trobaran blocades a Grècia 
durant les properes setmanes.

7.- Ratificar, a través d’aquesta moció, l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Just al 
Manifest "Passatge Segur" subscrit per moltes organitzacions socials, sindicats i partits 
polítics de tota Europa i, en aquest sentit, insta la UE i els seus Estats membres a què 
ordenin la creació de passadissos humanitaris, i que possibilitin, des del respecte, l'asil 
d'aquestes persones entre els 28 Estats membres de la Unió Europea.

8.- Denunciar l’expulsió de les ONG que estan treballant en el salvament, l’acollida i 
l’acompanyament de les persones refugiades que estan en ruta a Grècia. 

9. Traslladar els presents acords al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la 
Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol i a la Unió Europea.”    

 
I perquè així consti als efectes pertinents, amb caràcter previ a l'aprovació de l'acta 
corresponent, de conformitat amb el que disposa l'article 206 del reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, lliuro aquest certificat per ordre i 
amb el vistiplau del senyor alcalde a Sant Just Desvern a la data de la signatura 
electrònica.

VP

Josep Perpinyà i Palau Mª Isabel Pelayo Domínguez
ALCALDE SECRETÀRIA ACCIDENTAL
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