Resolució número: 2020000034
Data: 24/07/2020
§
Núm. expedient:

2020/00013302R

Origen:

Secretaria General

Maria Abarca Martínez, secretària general de l’Ajuntament de Gavà
CERTIFICO:
Que, pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 23 de juliol de 2020, entre
d’altres, es va adoptar l’ACORD següent:
Declaració política presentada pel grup municipal ERC en suport a les lluites per a
l’eliminació de la discriminació racial i la regularització dels migrants

L’any 1966 l’Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar el dia 21 de març com
el Dia Internacional de l’Eliminació de la Discriminació Racial. Més de 50 anys més tard
d’aquesta proclamació, es fa imprescindible continuar reivindicant una societat igualitària i
lliure de discriminació racial.
Avui continua sent necessari recordar que dia rere dia tots els ciutadans i ciutadanes tenim
l’obligació i voluntat de respectar la resta de la ciutadania al marge del seu origen, color de
la pell, creença religiosa, expressió cultural.
En aquest sentit, reclamem, una vegada més, la necessitat d’avançar i construir futur des
d’un compromís cívic basat en els valors de la justícia social i la igualtat.
Reivindiquem i assumim el valor de la diferència. Tenim el convenciment que només des de
la diversitat podem enfortir els vincles socials. I, malauradament, massa sovint encara,
trobem episodis en la nostra societat que ens evidencien que el valor de la diversitat no és
respectat, sinó al contrari, utilitzat per actuar de forma discriminatòria envers determinades
persones.
Cal treballar des de tots els àmbits i esferes per combatre les actituds de caràcter racista,
que lamentablement segueixen instal·lades de forma estructural, com es pot veure en els
comportaments d’alguns membres de cossos policials o empresaris i promotors immobiliaris,
que es neguen a facilitar habitatge a persones amb treball i ingressos de vegades pel sol fet
de tenir un color de la pell diferent.
Des de l’àmbit polític, és fonamental promoure polítiques de caràcter intercultural que facin
possible la igualtat efectiva entre les persones. Tothom ha de poder gaudir de les mateixes
oportunitats de vida, al marge del seu origen o creença religiosa. I per això és imprescindible
treballar i promoure mesures, programes, i acció política, en general, lluny de prejudicis o
estereotips.
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En alguns casos, el fet de no tenir documentació en regla i la impossibilitat d’accedir a llocs
de treball, aboca alguns migrants a l’economia submergida o, pitjor encara, a delinquir per
sobreviure. Una situació que també els exclou de serveis com ara l’ensenyament, la sanitat
o els serveis socials. Com a societat que vetlla per la igualtat d’oportunitats, no ens podem
permetre aquesta situació. Per això és indispensable, per al correcte desenvolupament
social, que les persones migrades siguin administrativament regularitzades, a fi que puguin
trobar treball i contribuir d’aquesta manera, de forma legal, al benestar comunitari.
Per tots els motius exposats anteriorment, es proposa al ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Mostrar el rebuig a qualsevol expressió de caràcter racista o que impliqui
discriminació racial.
SEGON.
Declarar la necessitat de treballar per defensar sempre els valors de la
convivència respectuosa amb la diversitat de la ciutadania, amb tota la ciutadania d’origen
divers.
TERCER. Manifestar l’adhesió a les manifestacions o actes per a l’eliminació de la
discriminació racial que se celebrin al nostre municipi o país.
QUART. Demanar al govern de l’Estat la regularització urgent dels migrats, per tal que
puguin incorporar-se al món laboral i contribuir de forma legal al benestar comunitari i puguin
fer ús sense por dels sistemes de prevenció i assistència mèdiques i socials.
CINQUÈ. Fer arribar aquest acord a la Presidència de la Generalitat de Catalunya i a la
Presidència del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques,
a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació de Micropobles de Catalunya, així
com a la premsa local i a totes les entitats del nostre municipi.
Resultat votació: Aprovada per majoria absoluta amb els vots favorables dels regidors/es
dels grups municipals de PSC, ERC, PODEMOSS, JUNTS i PP, cap vot en contra i
l’abstenció dels regidors/es del grup municipal de Cs.
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau del tinent d'alcalde de l'Àmbit
de Nova Governança i Serveis Generals.
Vist-i-plau

Secretària general
MARIA EUGENIA ABARCA MARTINEZ
23 de juliol del 2020
16:26:34

Tinent d'alcalde de l'Àmbit de Nova
Governança i Serveis Generals
JORDI TORT REINA
24 de juliol del 2020
11:32:41
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