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15.1. Moció en suport a les ONG’S que treballen en el rescat i salvament al Mediterrani.
Sant Pere de Ribes ha estat sempre un municipi compromès amb l'acollida de refugiats i
sempre ha mostrat la seva predisposició a col·laborar activament en toles les iniciatives de
suport i acompanyament de totes les persones necessitades. En els darrers temps estem vivint
una situació extrema, amb una crisi migratòria sense precedents i és moment de prendre
partit, de posicionar-nos com a poble d'acollida, de forçar a les institucions a prendre partit en
aquesta onada cruel i despietada de persones que només busquen una oportunitat per
començar de nou.
Segons el dret internacional, les persones que estiguin en situació de perill en el mar han de
ser rescatades sense demora i portades a un lloc segur, és a dir, a un país on rebin un
tracte humà i se'ls ofereixi una oportunitat real de demanar asil. Els últims anys, els Estats
membres de la UE vénen retirant-se de forma creixent d'aquest compromís, deixant el
Mediterrani, una vegada més, a la seva sort. Per a cobrir aquest buit i fer front a l’elevat
nombre de morts registrades en el Mediterrani, diverses ONGs han enviat vaixells a rescatar a
persones, totalment en harmonia amb el dret internacional marítim.
Al mateix temps no podem oblidar que segons la declaració dels Drets Universals en el seu
article 3 diu: tota persona té dret a la vida, a la llibertat i a la seguretat.
La tasca de "Proactiva", "SOS Méditerranée", "Metges Sense Fronteres","Proemaid",
"Mediterranea", entre d'altres, han aconseguit salvar milers de vides de persones que intenten
arribar a la Unió Europea. La injusta política migratòria dels estats membres de la UE i la
hostilitat contra aquells que fugen de la pobresa, la guerra, la persecució política, la sequera i
les desigualtats socials té com conseqüència més insidiosa d'aquesta situació que
els
capitans dels vaixells, especialment dels comercials, són inevitablement dissuadits de
complir la seva obligació de rescatar a persones en perill en el mar per temor a quedar-se dies
en punt mort enmig del mar, sense port en el que desembarcar. Alguns governs els impedeixen
dur a terme les seves activitats de salvament amb recerques penals sense fonament i
obstacles burocràtics. L'últim exemple d'això es va produir el 8 de gener de 2019, quan les
autoritats marítimes espanyoles van dictar una ordre administrativa que impedia al vaixell de
Proactiva, el Open Arms, rescatar a persones en el Mediterrani. En l'ordre, les autoritats
espanyoles reconeixen les fallades del sistema, posant en relleu que els Estats mediterranis
han reaccionat a rescats recents infringint lleis i normes marítimes internacionals, però obliguen
a sol·licitants d'asil i rescatadors a pagar el preu d'aquestes fallades.
Els estats europeus no estan responent a la crisi humanitària generada, així com la paràlisi i la
incapacitat de la Unió Europea per liderar i coordinar l'esmentada crisi d'acord amb els seus
propis principis. Fins l'11 de setembre de 2019, segons dades d'ACNUR, 55.898 persones han
arribat per mar a Itàlia, Grècia, Espanya, Xipre i Malta en el decurs de 2019. 909 han mort. És
calcula que prop de 40.000 persones han deixat la vida al mar intentant arribar a terra europea.
Per tant, demanem als diferents grups municipals de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes que
es posicionin favorablement a aquestes vuit accions concretes que detallem a continuació:

PRIMER.- Expressar el suport amb les ONG's que naveguen pel mediterrani per rescatar
persones i salvar vides i denunciar la persecució política que reben.
SEGON.- Reiterar el compromís local com a municipi d'acollida, posant a disposició del Govern
de la Generalitat de Catalunya i les entitats socials que treballen amb persones refugiades els
recursos materials i econòmics necessaris.
TERCER.- Exigir al Govern de l'Estat el compliment de la sentencia del Tribunal Suprem que el
condemna a l'execució dels compromisos de reubicació i reassentament acordats que obliguen
a tramitar les sol·licituds d'asil de 19.500 persones.
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QUART.- Exigir al Govern de l'Estat el compliment de les divuit sentencies del Tribunal
Constitucional, del Tribunal Suprem, de l'Audiència Nacional i del Tribunal Superior de Justícia
de Madrid que l’obliguen a transferir a la Generalitat, al llarg del 2019, la competència i els
recursos per a l'acollida de les persones immigrades, sol·licitants d'asil, refugiades i
beneficiaries de protecció internacional.
CINQUE.- Instar la UE a donar suport econòmic, logístic i legal a les ONG que treballen al
mediterrani rescatant i salvant persones; que dugui a terme polítiques de cooperació,
reconstrucció, econòmiques, de desenvolupament amb els països d'origen que actuïn sobre
l'arrel del problema del drama migratori i que apliqui, també, polítiques d'acollida inclusives que
garanteixin la subsistència i els drets més basics de tothom. Instar la UE a establir un
mecanisme de rescat per aquestes persones: això implica tenir vaixells de salvament suficients,
però també establir un mecanisme ràpid i predictible de desembarcaments d'acord amb el dret
internacional, i un sistema just de repartiment entre els països de la UE de la responsabilitat
sobre les persones que sol·liciten asil. Instar així mateix a que dugui a terme polítiques de
cooperació, reconstrucció, econòmiques, de desenvolupament amb els països d'origen que
actuïn sobre l'arrel del problema del drama migratori i que apliqui, també, polítiques d'acollida
inclusives que garanteixin la subsistència i els drets més basics de tothom.
SISE.- Instar al Govern de Catalunya, que en el marc de la política exterior, prengui les
mesures necessàries per tal de defensar els interessos i l'activitat que
estan
desenvolupant les ONGs catalanes que treballen en el rescat i salvament al mediterrani.
VUITE.- Comunicar aquests acords a la l'ONG Proactiva Open Arms, a la Conselleria d'Acció
Exterior, Relacions lnstitucionals i Transparència del govern català, al Parlament de Catalunya i
al govern Espanyol.

Defensa la moció, el regidor, Sr. Albert Bonet Huete.
Després d’un debat es sotmet la moció a votació, el Ple de la corporació acorda aprovar la
moció per unanimitat dels vint-i-un membres presents.
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