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Exp.: 1348/2022
MANUEL RAMAL MATA, Secretari de l’Ajuntament de Parets del Vallès, en exercici de
les funcions de fe pública que m’atribueix l’article 3.2 f) del Reial decret 128/2018 de 16
de març.
CERTIFICO:
Que, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Parets del Vallès, en data 17 de març de
2022, per unanimitat, va aprovar la Moció que es transcriu a continuació:
«Expedient 1348/2022. Moció de condemna a la invasió militar de Rússia contra
Ucraïna, presentada pels grups municipals PSC Parets, Sumem Esquerres a Parets,
Ara Parets ERC, Parets per la República-JxCat i Ciutadans Parets.
L’Ajuntament de Parets del Vallès condemna la invasió militar de Rússia contra Ucraïna,
envia productes de primera necessitat i s’ofereix a ser municipi d’acollida de refugiats/des
ucraïnesos al municipi.

El poble Ucraïnès és una nació independent i sobirana, defensem la seva sobirania i
capacitat per decidir la seva política exterior i d’aliances.
Recolzem la resposta de la UE a través de sancions contra qui ha participat en aquesta
invasió militar i ha engegat el conflicte bèl·lic a Ucraïna, així com les mesures aprovades pel
Consell Europeu per vetllar per la restauració de la pau i per forçar a Rússia aturar aquesta
guerra, en estreta coordinació amb els socis i aliats europeus, i la utilització del Fons
Europeu per a la Pau.
Els atacs de Rússia exigeixen una reacció internacional forta, coherent i decidida. Des dels
municipis no ens volem quedar de braços plegats i per això ens posem a disposició dels
organismes competents per ajudar en tot el que estigui al nostre abast.
No podem permetre que al segle XXI es repeteixin barbàries del passat, mostrem la nostra
solidaritat envers el poble Ucraïnès i les seves institucions.
D'acord amb el que s'ha exposat, la Junta de Portaveus ACORDA:
PRIMER.- Exigim a Rússia que aturi la guerra de manera immediata, respectant el dret
internacional humanitari, a més de permetre l’assistència humanitària a les persones que ho
precisin.
SEGON.- Exigir a les institucions comunitàries de la Unió Europea una resposta contundent
per tal de contribuir a retornar la pau a Europa i a la restitució dels drets i mitjans garantits pel
dret internacional a la població afectada pel conflicte.
TERCER.- Exigir la defensa i garantia dels drets de les minories nacionals presents a
Ucraïna, que també s’han vist afectades pel conflicte.
QUART.- L’Ajuntament de Parets del Vallès ens comprometem a posar en marxa els
preparatius necessaris per ser municipi d’acollida dels refugiats d’Ucraïna que hagin arribat i
que puguin arribar en els propers dies i setmanes. Tot de manera coordinada amb totes les
administracions públiques i entitats referents en l'àmbit de l'acollida, la cooperació i la
solidaritat.
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Condemnem de manera enèrgica l’acció bèl·lica de la Federació Russa i demanem l'aturada
immediata de la guerra i restauració de la via diplomàtica, la retirada immediata de les forces
militars Russes del territori Ucraïnès.

CINQUÈ.- Exigim al govern de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya tramitar de manera
coordinada l’acollida dels refugiats ucraïnesos alhora que sol·licitem recursos econòmics per
garantir la nostra assistència i acollida.
SISÈ.- En cas que fos necessari, l’Ajuntament de Parets del Vallès crearà una partida
específica per fer front a les despeses que es generin resultat de les acollides de les
persones provinents d’Ucraïna.
SETÈ.- Seguirem coordinant la recollida d’ajuda humanitària per part de la ciutadania de
Parets del Vallès, conjuntament amb Protecció Civil, fent-la arribar a les persones que ho
necessitin a través del Consolat d’Ucraïna a Barcelona.
VUITÈ.- Facilitar informació a la ciutadania sobre la crisi humanitària derivada del conflicte,
així com de les diferents vies i mecanismes de cooperació a través dels quals contribuir a
l’assistència i ajuda humanitària per a la població damnificada pel conflicte, incloent entitats
com ACNUR i Creu Roja, d’entre d’altres.
NOVÈ.- Posar-se a disposició i treballar conjuntament amb la Conselleria d’Acció Exterior i
Govern Obert, la Conselleria de Drets Socials i la Conselleria d’Igualtat i Feminismes de la
Generalitat de Catalunya per tal de coordinar la resposta d’ajuda humanitària davant el
conflicte armat.
DESÈ.- Traslladar aquests acords als consolats d’Ucraïna i de Rússia a Barcelona, a les
Delegacions del Parlament Europeu i la Comissió Europea a Barcelona, al Govern de la
Generalitat, i al Govern de l’Estat.»
I, perquè així consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcalde, amb reserva del que
resulti del text definitiu de l’acta, segons el que permet l’article 206 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic de les entitats locals.
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