
 

 

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE PALMA 
RELATIVA A DONAR RESPOSTA A LES PERSONES QUE CERQUEN 
REFUGI A EUROPA 
 
SESSIÓ DE DIA 24 DE SETEMBRE DE 2015 
 
Tots els grups que conformen el consistori aproven una Declaració Institucional, que significa 
una passa més en la demostració del caire solidari i responsable de Ciutat. 
 
Davant la forta reacció ciutadana i les mostres de solidaritat que estan sorgint per tot arreu, 
l’Ajuntament de Palma es suma a les demandes de les entitats ciutadanes i de la societat civil i 
manifesta la seva profunda preocupació per la situació dramàtica que viuen milers de persones, 
especialment en el Pròxim Orient i part de l’Àfrica, que, a causa de la guerra, es veuen obligades 
a fugir dels seus països d'origen i buscar asil o refugi a Europa, mentre els estats i les 
institucions responsables de protegir-los en virtut del Dret dels refugiats no són capaços de 
trobar una resposta eficaç, digna i solidària a una crisi humanitària de gran magnitud.  
 
Segons dades de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als refugiats (ACNUR), prop de 
300.000 emigrants i refugiats ja han intentat arribar el 2015 a Europa a través de la 
Mediterrània. Gairebé 3000 persones han mort en l’intent. Moltes d’elles són refugiats, incloent 
famílies senceres, que fugen de la guerra, la fam, les malalties o el terror. 
 
És una situació en la qual, d'una banda, es fa necessària l'adopció de mesures que permetin viure 
a aquestes persones amb seguretat als seus països i la guerra no els empenyi a emprendre una 
fugida que acaba per a molts en la mort. Per una altra, ens trobam amb la crisi de refugiats més 
gran des del genocidi de Ruanda, fa més de vint anys, i Europa es troba amb una crisi 
humanitària sense precedents en temps de pau.  
Davant d’aquesta situació d’emergència, l’Ajuntament de Palma constata que el sistema europeu 
d’asil previst en el reglament de Dublín de 2003 ha quedat manifestament superat arran de la 
guerra a Síria, la situació de caos a Líbia i la impunitat amb que operen les màfies de persones: 
els procediments de salvament, acollida i tramitació de l’asil en els països costers i fronterers 
han quedat desbordats i a curt termini només una resposta solidària permetrà afrontar la situació 
actual de crisi humanitària atenent el compromís de la Unió Europea i dels Estats membres amb 
els Drets Humans, i, en especial amb el dret al refugi. En aquesta situació és fonamental sumar 
forces i només amb la col·laboració entre la societat civil i les institucions públiques, es podrà 
superar aquesta crisi que es preveu llarga i complicada. 
 
L’Ajuntament de Palma considera que s’ha de treballar per solucionar els problemes 
humanitaris urgents i combinar-los amb mesures a mitjà i llarg termini. Per a això és necessari 
que intervinguin totes les institucions: internacionals, europees, nacionals i locals. Considerem 
que les institucions europees haurien de replantejar les polítiques d’asil i de cooperació amb els 
països empobrits del Mediterrani tenint en compte el nou escenari global de conflictes i la 
problemàtica dels països costaners i fronterers que no poden acollir ni presentar assistència a 
l’allau de persones que estan arribant. En aquest moments, és necessari que tots els Estats 
estiguin a l’alçada d’aquesta situació extrema i per a això han d’assumir que aquesta és una crisi 
global i excepcional i sempre d’acord amb les normes i els principis de Drets Humans. 
 
 



 

 
L’Ajuntament de Palma declara que l’assistència als refugiats és una qüestió de Drets Humans i 
aquests són competència de totes les institucions a tots els nivells. L’Estatut de les Illes Balears, 
en aquest sentit, assenyala a l’article 105 que els poders públics de les Illes Balears han de 
vetllar per fomentar la pau, la solidaritat, la tolerància, el respecte dels drets humans i la 
cooperació per al desenvolupament amb els països i les poblacions estructuralment menys 
desenvolupats, amb la finalitat única d’eradicar la pobresa. 
 
Per tot això, l’Ajuntament de Palma:  
 
Primer - Insta el Govern espanyol a incrementar el suport, tant financer com tècnic, al Pla de 
Resposta Regional de Nacions Unides. 
 
Segon - Insta el Govern espanyol a promoure, en el si de la Unió Europea i amb les repúbliques 
balcàniques no comunitàries, una resposta adequada a la crisi humanitària que s’està vivint a 
Síria. Així mateix, encoratja el Govern espanyol i el Govern de les Illes Balears a demostrar el 
seu compromís i la seva solidaritat vers aquesta emergència humanitària i acollir de forma 
solidària i responsable a les persones refugiades que proposi la Comissió Europea, amb prioritat 
per a dones i infants de risc, persones amb necessitats mèdiques o amb discapacitats i altres amb 
necessitats especials de protecció. 
 
Tercer - Es compromet a participar activament a les taules polítiques i tècniques de coordinació 
amb altres institucions, entitats socials i plataformes ciutadanes que treballin amb persones 
refugiades. L’objectiu de les quals serà definir les mesures a adoptar des de l'Ajuntament per 
garantir l’acollida a les persones refugiades en el nostre municipi.   
 
Quart - Es compromet a preparar una relació de possibles llocs d'acolliment, preferentment de 
propietat municipal. 
 
Cinquè - Es compromet a posar a disposició de les diferents àrees municipals, i en virtut de les 
competències pròpies i delegades, els recursos necessaris per tal de poder complir amb la 
responsabilitat social i política d’aquest Ajuntament en relació a les persones refugiades. 
 

 
Palma, 24 de setembre de 2015 
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