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AL Plf:NA111 DEL CONSELL MUNICIPAL ;( .l : ¿ ,) ~) 

El 24 de juliol de 2013 es va proclulr el primer accident en la historia ferroviaria 

esr>anyola que tenia lloc en una lrnla d'alta velocitat. El tren Alvla que cabria el trajecte 

entre les clutats de Madrid 1 Ferrol va descarrilar a prop de Santiago de ComposteHa. 

81 persones van perdre la vida 1 145 més van resultar ferldes en el que es considera el 

slnlstre ferroviarl més greu de la historia de la democracia. espa.nyola. Malgrat la 

distancia, també clutadans de Catalunya 1 la clutat de Barcelona van perdre aquell dla 

persones estlmades. · 

Des d'aleshores, la Plataforma de Vfctimes de 1' Alvia 04¡55, suma ·més de tres anys 

llultant per esclarlr les clrcumstfmcles en les quals es va proclulr el clesgraclat acclclent. 

Aqllesta Plataforma es va constituir amb la lntencló de reivindicar la verltat lla justfcla 

en sentlt ampli, exlglnt també responsabilltats polítlqlles pels fets qu~ van envoltar el 

slnistre. 

L' Ajuntament de ·Barcelona, a t>etlcló de la plataforma 1 en slntonla amb el se u 

compromfs amb els principis de verltat, reparacló 1 justfcia, no és lndiferent a aquests 

fets. Un succés tan greu no pot ni ha de quedar en l'obllt de les lnstltuclons pt'1bllques 1 
deis responsables polftics, 1 per aixo és necessarl Indagar en les causes 1 

responsabllltats penals 1 polftlques que poguessln derivar-se d'aquest accldent 

ferrovlarl. 

Al marge de les recerques judlclals 1 les responsabilltats penals que puguin derivar-se 

d'elles, les vfctlmes sempre han relvlndlcat !'obertura d'una Comlssló de Hecerca 

Parlamentaria al Congrés deis Diputats per depurar les responsabllitats polftlques 1 en 

un exerclci de responsabilltat és necessarl donar el nostre suport a aquesta Iniciativa, 

posicionar-nos al seu costat amb el nostre suport. 

La Plataforma de Vfctlmes del Alvla 04155 ha denunciat en reiterades ocaslons la falta 

de sensibllitat de les autorltats 1 una Incomprensible situació de desemparament que 

viola els seus drets més baslcs com a vfctlmes 1 famlllars d'aquest terrible succés. Amb 

aquesta moció no podem reparar el dany lmmens que aquestes persones han sofert, 

no podem fer justícla, ni esclarlr la verltat de l'ocorregut, pero a través del consens 

entre tots els partlts polítl~s amb representacló al nostre Ajuntament en un acte de 

responsabilitat i compromfs contrlbtflm a reconelxer 1 dignificar ·a les vfctlmes 1 

famlliars de l'accident ferroviari Alvia 04155. 



Ajuntament 
de Barcelona 

DECl:ARACIO INSTITUCIONAL 

Per tot alxo, el grup polftlc Barcelona en Com(l proposa l'adopcló deis segOents 

A COROS: 

Primer.~ Donar suport exprés a la Plataforma de Vfctimes de 1' Alvia 04155 

Segon.~ Que I'Ajuntament de Barcelona rebi a la Plataforma de víctimes de 1' Alvia 

04.155, per coiH~ixer les seves demandes i reivin~licacions. 

Tercer.~ Sol·licitar al Govern de I'Estat que encarregui a una comissió d'experts 1 

tecnlcs lndependents la recerca deis fets ocorreguts. 

Quart.~SoHicitar al Govern de I'Estat !'obertura d'una comlssló d'investlgació en 

seu p~ ntaria per esgrimir possibles responsabilitats polftiques. 

Grup Municipal de Convergencia 1 Unió 
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