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PROCEDIMENT T430 Mocions dels grups municipals

EXPEDIENT NÚM. AJT/68019/2022 DOCUMENT NÚM. 724466/2022

ÀREA Alcaldia-Presidència

UNITAT Secretaria General del Ple

DILIGÈNCIA.-

El Ple, en la sessió AJT/PLE/8/2022 de 28 de setembre de 2022, va aprovar, amb el text que 
figura a continuació, la moció següent:

MOCIÓ D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT AL 21 
D'AGOST, DIA INTERNACIONAL DE COMMEMORACIÓ I HOMENATGE A LES VÍCTIMES 
DEL TERRORISME

ATÈS que el Grup Municipal de Ciutadans va proposar en Junta Municipal de Portaveus la 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT AL 21 D’AGOST, DIA INTERNACIONAL DE COMMEMORACIÓ I HOMENATGE 
A LES VÍCTIMES DEL TERRORISME per ser llegida en el Ple municipal del 27 de juliol, el text 
de la qual deia així:

Mitjançant resolució aprovada el 19 de desembre de 2017 per l’Assemblea General, les 
Nacions Unides decidiren proclamar el 21 d’agost Dia Internacional de Commemoració i 
Homenatge a les Víctimes del Terrorisme, per tal d’honorar i donar suport a les víctimes i 
supervivents del terrorisme i promoure i protegir el gaudi ple de llurs drets humans i llibertats 
fonamentals. Aquesta proclamació arribà tot just 4 mesos després dels atemptats del 17 i 18 
d’agost de 2017 a Barcelona i Cambrils que segaren la vida de 16 persones i feriren més d’un 
centenar de 34 nacionalitats diferents.

Enguany es commemorarà el cinquè aniversari de la proclamació del Dia Internacional de 
Commemoració i Homenatge a les Víctimes del Terrorisme i dels atemptats de Barcelona i 
Cambrils, així com el 35è aniversari de l’atemptat d’Hipercor de Barcelona que acabà amb la 
vida de 21 persones i feriren a 45.

Com ens recorden les Nacions Unides, els actes de terrorisme que propaguen una sèrie 
d'ideologies de l'odi fereixen, danyen i maten milers de persones innocents cada any. 
Malauradament, al nostre país tenim una llarga i trista història d’organitzacions i actes de 
terrorisme generats per ideologies de l’odi de diversa naturalesa que, encara avui en dia, són 
justificats i reben homenatges públics per escarni de les víctimes.

Tal i com manifesten les Nacions Unides, davant d'aquest escenari, les víctimes del terrorisme 
lluiten perquè s’escoltin les seves veus, es donin suport a les seves necessitats i es respectin 
els seus drets. Tot i això, sovint se senten oblidades i abandonades una vegada que s'atenen 
les seves necessitats immediates. Aquesta situació, sumada als pocs recursos dels estats 
membres i la seva capacitat per satisfer les necessitats a mitjà i llarg termini, no contribueixen a 
assolir la seva total rehabilitació. Per aconseguir-la, cal un suport multidimensional a llarg 
termini que inclogui mesures físiques, psicològiques, socials i financeres, elements 
indispensables per a la seva total i plena integració a la societat. La responsabilitat principal de 
donar suport a les víctimes del terrorisme i defensar els seus drets recau en els Estats 
membres.

Per aquest motiu, l’Ajuntament de l’Hospitalet subscriu el fons i la forma de la resolució de les 
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Nacions Unides i s’adhereix a la Commemoració i Homenatge internacional a les Víctimes del 
Terrorisme del 21 d’agost.

ATÈS que per acordar una Declaració Institucional es requereix la unanimitat de tots els grups 
polítics municipals que conformen el consistori, segons l’article 28.1 del Reglament Orgànic del 
Ple vigent.

ATÈS que tots els grups polítics que conformen el Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de 
Llobregat van expressar la seva conformitat a dita Declaració Institucional llevat de L’Hospitalet 
en Comú Podem - En Comú Guanyem, raó per la qual no va poder ser declarada, tot i que 
comptava amb el suport dels grups que representen 24 regidors del 27 que composen el 
Consistori.

ATÈS que la Junta Municipal de Portaveus havia acordat la no presentació de mocions en el 
Ple de 27 de juliol, raó per la qual no es va poder aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de 
l’Hospitalet de Llobregat al 21 d’Agost, Dia Internacional de Commemoració i Homenatge a les 
víctimes del terrorisme malgrat l’ampli suport polític existent en el Consistori.

Per tot l’anterior, el Ple del Ajuntament a proposta del Grup Municipal de Ciutadans – Partido 
de la Ciudadanía (Cs) de l’Ajuntament de l’Hospitalet,

ACORDA:

PRIMER: EXPRESSAR solemnement l’adhesió de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat al 
Dia Internacional de Commemoració i Homenatge a les Víctimes del Terrorisme.

SEGON: INSTAR al Govern Municipal a preveure la commemoració el proper 21 d’agost del 
Dia Internacional de Commemoració i Homenatge a les Víctimes del Terrorisme.

TERCER: TRASLLADAR el contingut de la present moció a les Associacions de Víctimes del 
Terrorisme, a l’ONU, al Govern Municipal i als Grups Municipals del Consistori.
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