AJUNTAMENT DE BERGA

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ A FI QUE SIGUI SOTMESA
A TRACTAMENT DEL PLE DE LA COPORACIÓ

PROCEDIMENT
SEC _Expedients Secretaria 2017/30
PRP2017/918

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC, A LA QUAL S'ADHEREIXEN LA RESTA DE GRUPS MUNICIPALS,
DE REBUIG ALS ATEMPTATS TERRORISTES DE BARCELONA I CAMBRILS I DE RECONEIXEMENT A LA
TASCA REALITZADA PELS COSSOS POLICIALS I D'EMERGÈNCIES
Els atemptats terroristes comesos a Barcelona i Cambrils el passat 17 i 18 d’agost de
2017, van provocar la mort de 16 persones i més d’un centenar de ferits i van produir una
sensació de por i alarma entre la nostra societat.
La ràpida i eficient intervenció dels cossos de seguretat, Mossos d’Esquadra i Guàrdia
Urbana, agents de policies locals i dels serveis d’emergències mèdiques, juntament amb
molts ciutadans anònims va ser cabdal per afrontar els primers moments i la posterior
detenció i desarticulació dels terroristes causants de l’atac.
Les mostres de solidaritat i condol van ser nombroses durant els següents dies, així com la
indignació i el rebuig unànime a la violència, defensada des de qualsevol idea o religió.
Per tot això, l’Ajuntament de Berga proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER: expressar el rebuig contundent als atemptats terroristes perpetrats a les ciutats
de Barcelona i de Cambrils i reivindicats posteriorment per Estat Islàmic.
SEGON: condemnar aquest atac i qualsevol tipus de violència que propaguen l’odi i la
barbàrie arreu del món i a casa nostra.
TERCER: donar el condol i el suport total a les víctimes i ferits dels atemptats, les seves
famílies i amics. Sempre estarem al costat de la convivència i la cohesió social.
QUART: agrair i reconèixer la gran tasca realitzada per tots els cossos d’emergències,
seguretat, prevenció i entitats ciutadanes que, en moments de màxima tensió, van saber
complir amb la seva feina amb voluntat de servei. Al mateix temps, demanar que la policia
dels Mossos d’Esquadra s’incorpori, de forma immediata, en les reunions dels grups de
treball sobre la lluita antiterrorista, liderades per la Interpol, per assegurar la més eficient
coordinació entre totes les forces i cossos de seguretat de l’Estat.
CINQUÈ: deixar clar que aquests atacs contra la convivència no canviaran la voluntat de la
nostra societat d’apostar per la llibertat, l’acollida i la tolerància, apostant pels valors que
potenciïn el respecte a totes les formes de pensar, religions i cultures.

Mod. DEC-GRAL

SISÈ: ratificar la voluntat dels governs locals de continuar treballant per la cohesió social
de les nostres viles i ciutats. Només així avançarem cap a la convivència i la inclusió de la
societat. En aquest sentit, ens comprometem a reunir la Taula de Nova Ciutadania un
mínim de dos cops l’any i dotar-la de recursos per poder fer polítiques d’inclusió.
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Mod. DEC-GRAL

SETÈ: informar d’aquests acords a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de
Municipis de Catalunya, al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i al
Ministerio del Interior del Gobierno de España.
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