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DICTAMEN AL PLE DE L’AJUNTAMENT

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Expedient número: M2412022000018 Sobre el compliment dels Drets Humans a 
la frontera d'Espanya amb el Marroc a Ceuta i Melilla 
Tràmit relacionat: Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Sant 
Vicenç en Comú - Podem, sobre el compliment dels Drets Humans a la frontera 
d'Espanya amb el Marroc a Ceuta i Melilla.

Els esdeveniments que es van produir el passat 24 de juny del 2022, a la frontera 
entre  Nador  i  Melilla,  al  Marroc,  són  un  violent  recordatori  del  fracàs  de  les 
polítiques migratòries de la Unió Europea (UE). Els 37 morts i les centenars de 
persones ferides, reportats per les ONG que treballen en terreny marroquí, són el  
símbol tràgic de les polítiques d'externalització de les fronteres de la Unió Europea 
i la subcontractació d'aquestes responsabilitats al regne del Marroc. 

Mentre els ajuntaments del nostre país donem suport a les persones refugiades 
en ruta, a través de les diverses campanyes d’ONG i del Fons Català, la solució 
que s’ha trobat per gestionar l’arribada de persones que fugen de la guerra, de la 
misèria i d’altres tipus de persecucions és l’increment de les operacions de control 
de fronteres exteriors.

Amb l'objectiu d'impulsar l'adopció de les mesures necessàries destinades per a la 
protecció dels Drets Humans, a la Frontera d'Espanya amb el Marroc a Ceuta i 
Melilla, 

Es proposa al Ple amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa General 
l’adopció del següent:

ACORDS

PRIMER.- Condemnar la pèrdua de vides humanes a la frontera d'Espanya amb 
el Marroc i l'actuació de les forces de seguretat marroquines que van conduir a 
aquest tràgic desenllaç.

SEGON.- Instar el Govern de l’Estat a garantir una atenció sanitària adequada i 
de qualitat a totes les persones hospitalitzades arran d’aquesta tragèdia que es 
trobin en sòl espanyol.

TERCER.-  Emplaçar al President del Govern espanyol a retirar les declaracions 
realitzades elogiant  la  tasca policial  que va  acabar  amb la  vida  d’almenys  37 
persones a la frontera entre Nador i Melilla.
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QUART.- Instar el Govern de l’Estat a habilitar l'accés a les oficines establertes a 
les fronteres de Ceuta i Melilla per a les persones que manifestin la voluntat de 
sol·licitar protecció internacional.

CINQUÈ.- Instar els grups polítics del Congrés de Diputats l’obertura de manera 
immediata d’una investigació independent per aclarir aquesta tragèdia humana i 
derivar les responsabilitats polítiques i penals corresponents en col·laboració amb 
les delegacions diplomàtiques de la Unió Europea presents en territori marroquí.

SISÈ.- Comunicar els presents acords a la Presidència del Govern de l’Estat, als 
grups polítics del Parlament Europeu, Congrés i Senat i Parlament de Catalunya i  
a les entitats municipalistes de Catalunya

Sant Vicenç dels Horts, 15 de juliol de 2022
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