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Des del món municipal, s'ha reiterat el compromís amb mocions i declaracions a favor
de 1'acollida, posant a disposició de les ONGs i govern recursos per acollir a les
persones refugiados.

Per tots aquests motius, el Grup Municipal D'ERC-AM proposa^^?^^u^í^|^^^^^
1'aprovació deis següents ^im'5r": .!:':'y;'J'^^ui"'
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ACORDS

PRIMER.- Expressar el suport amb les ONGs que naveguen peí mediterrani per
rescatar persones i salvar vides al mediterrani i denunciar la persecució política que
reben.

SEG.ON.- Reiterar el compromís local com a municipi d'acollida, posant a disposició
del Govern de la Generalitat de Catalunya i les entitats saciáis que treballen amb
persones refugiados els recursos materials i económics necessaris.
TERCER.- Exigir al Govern de 1'Estat el compliment de la sentencia del Tribunal
Suprem que el condemna a 1'execució deis compromisos de reubicació i
reassentament acordats que obliguen a tramitar les sol-licituds cl'asil de 19.500
persones.

QUART.- Exigir al Govern de 1'Estat el compliment de les divuit sentencies del Tribunal
Constitucional, del Tribunal Suprem, de 1'Audiéncia Nacional i del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid que 1'obliguen a transferir a la Generalitat, al llarg del 2019, la
competencia i els recursos per a 1'acollida de les persones immigrades, sol-licitants
cfasil, refugiados i beneficiáries de protecció internacional.
CINQUE.- Instar la DE a donar suport económic, logístic i legal a les ONG que
treballen al mediterrani rescatant i salvant persones; que dugui a terme polítiques de
cooperado, reconstrucció, económiques, de desenvolupament amb els paTsos cfórigen
que actuín sobre 1'arrel del problema del drama migratori i que apliqui, també,
polítiques cTacollida inclusives que garanteixin la subsistencia i els drets mes básics de
tothom.

SISE.- Instar al Govern de Catalunya, que en el marc de la política exterior, prengui les
mesures necessáries per tal de defensar els interessos i 1'activitat que están
desenvolupant les ONGs catalanes que treballen en el rescat i salvament al
mediterrani.
VUITE.- Comunicar aquests acords a la 1'ONG Proactiva Open Arms, a la Conselleria
d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparencia del govern cátala, al
Parlament de Catalunya i al govern Espanyol.
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MOCIÓ EN SUPORT A LES ONG QUE TREBALLEN EN EL RESCATISALVAMENT
AL MEDITERRANI
El Mediterrani s'ha convertit en la frontera mes perillosa del món, amb mes de 14.000
persones mortes des del 2014, una catástrofe humanitaria de dimensions equiparables
a les d'un genocidi. 859 persones hi han perdut la vida aquest 2019, segons I'OIM. Tot
i que provablement la xifra real de morts es molt mes elevada.
Es urgent 1'establiment de corredors humanitaris segurs i els programes de
reassentament i reubicació, així com de vies legáis i segures, com 1'expedició de visats
humanitaris segurs i visats académics, per a solucionar el problema.
Davant aquesta situació, diversos ONGs com Open Arms, Sos Méditeranée, Metges
Sense Fronteres i Sea Watch, entre cfaltres, naveguen peí mediterrani buscant vaixells
a la deriva per rescatar persones i salvar vides. Una tasca que es responsabilitat
directa de les institucions europeos i deis estats membres, pero que aquests no sois
incompleixen amb el seu deure, sino que en dificulten la tasca de les organitzacions de
rescat que fan el que haurien de fer els estats.
Aquestes organitzacions están patint una forta onada de criminalització per part de
molts estats europeus, impedint que atraquin ais seus ports, amb la immobilització deis
vaixells, amb 1'amenaga de multes i amb acusacions de tráfic de persones i
organització criminal, que ha portat a detencions com la de la capitana del Seawatch
3 Carola Rackete. Diversos paTsos teñen previstes multes, com per exempie 1'Estat
Espanyol, de fins a 900.000 euros en cas que s'intenti rescatar persones.
Cal recordar que 1'article 98 de la Convenció de las Nacions Unides sobre el Dret del
Mar respecte ais deures de prestar auxili implica directament els estats:
1.- Tof Estat exigirá al capitá d'un buc que enarbori el seu pavelló que, sempre que
pugui fer-ho sense greu peritl per albuc, la seva tripulació o els seus passatgers:
a) Presti auxili a tota persona que es trobi en perill de desaparéixer en el mar.
b) Es dirigeixi a tota la velocitat possible a prestar auxili a les persones que
estiguin en perill, quan sápiga que necessiten socors i sempre que tingui una
possibilitat raonable de fer-ho.
c) Cas d'abordatge, presti auxili a 1'altre buc, a la seva tripulació i ais seus
passatgers i, quan sigui possible, comuniqui a 1'altre buc el nom delseu,elseu

port de registre i el port mes próxim en qué fará escala.
2.- Tot Estat ribereño fomentará la creació, el funcionament i el manteniment d'un
servei de cerca i salvament adequat i efica? per a garantir la seguretat marítima i aéria
i, quan les circumstáncies ho exigeixin, cooperará per a aixó amb els Estats veTns
m¡tjan?ant acords mutus regionals.
El Govern de la Generalitat ha expressat en diversos ocasions la voluntat cTacollir
declarant Catalunya com a port segur, oferint els ports gestionats per 1'empresa
pública Ports de la Generalitat per a 1'arribada de vaixells que realitzen tasques de
salvament a la Mediterránia. L'acord inclou també la creació d'una comissió
Interdepartamental Ports Segurs, que ha de vetllar per 1'acolliment d'aquests vaixells,
coordinar 1'assisténcia i gestionar també les actuacions perassegurar 1'acolliment.
El Parlament de Catalunya també ha expressat el seu suport amb les entitats no
governamentals que treballen per rescatar persones al mediterrani, a través de
diversas modons, com 1'aprovada el 25 de juliol. A mes, va aprovar donar la Medalla
d'Honor a Osear Camps, fundador d'0pen Arms i Carola Rackete, capitana del
Seawatch 3, com a mostra de suport a la seva tasca.

