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DICTAMEN AL PLE DE L’AJUNTAMENT

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Expedient  número: M2412022000005 De  condemna  de  la  invasió  militar 
d'Ucraïna  per  part  de  la  Federació  Russa  i  per  l’acollida  de  refugiats/des 
ucraïnesos al municipi. 
Tràmit  relacionat: Proposta de resolució presentada pel  grup municipal  PSC-
Sant Vicenç en Positiu, de condemna de la invasió militar d'Ucraïna per part de la 
Federació Russa i per l’acollida de refugiats/des ucraïnesos al municipi.

El Grup municipal socialista de Sant Vicenç dels Horts condemnem de manera 
enèrgica l'atac militar de Rússia contra Ucraïna i demanem la retirada immediata 
de les forces militars russes del país. Es tracta d'una agressió no provocada i 
completament injustificada, d'una gravetat inèdita, i una flagrant violació del dret 
internacional que posa en risc la seguretat i l'estabilitat europees i mundials.

Des  del  Grup  municipal  Socialista  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  donem  suport 
fermament a Ucraïna com a nació independent i sobirana, i defensem que la seva 
integritat territorial i capacitat per decidir la seva política exterior i d’aliances és 
innegociable.  Lamentem  que  els  esforços  diplomàtics  no  hagin  aconseguit 
l’objectiu  d’evitar  la  guerra,  i  elogiem  les  crides  del  president  Zelensky  a  la 
desescalada, la fi de la violència i el retorn al diàleg i la diplomàcia. 

També reconeixem la tasca acomplerta per l'Alt Representant de la UE, Josep 
Borrell, en coordinar una resposta unitària dels 27 Estats membres en les seves 
comunicacions  amb  Rússia  per  tal  d'aconseguir  una  solució  diplomàtica  al 
conflicte. Defensem la resposta de la UE a través de sancions contundents contra 
les persones i organismes implicats en les violacions contra la integritat territorial  
d’Ucraïna, així com les mesures més restrictives aprovades pel Consell Europeu 
per  imposar conseqüències massives i  greus a Rússia,  en estreta coordinació 
amb els socis i aliats europeus, i la utilització del Fons Europeu per a la Pau en la  
compra i entrega d'armament i equips a les forces ucraïneses. Una resposta que 
ha comptat  amb una valentia i  unitat  sense precedent  a la Unió Europea que 
representarà un punt d’inflexió en la història de la integració europea.

Les agressions de Rússia exigeixen una reacció internacional  forta,  coherent i  
decidida. I donem suport al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez en la 
coordinació d’una resposta amb els socis de la Unió Europea i aliats de l'OTAN 
que permeti parar la invasió de les tropes russes i eviti un bany de sang. 

No podem permetre que al 2022 es repeteixin barbàries del passat a les portes de 
la UE, i mostrem la nostra solidaritat i estem al costat del poble d'Ucraïna i les 
seves institucions i representants elegits democràticament. Reiterem el suport al 
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paquet d’assistència macrofinancera d’emergència de 1.200 milions d’euros, que 
va proposar la Comissió Europea, el passat gener. 

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

ACORDS

1. Demanem a la UE i als seus Estats membres que mobilitzin la seva capacitat i  
recursos per  donar  suport  i  ajuda humanitària  necessàries a les persones del  
país, així com als refugiats que fugen del conflicte. 

2. Sol·licitem que l’Ajuntament De Sant Vicenç dels Horts es comprometi i posi en 
marxa els preparatius necessaris per acollir  als refugiats d’Ucraïna que puguin 
arribar en els propers dies i setmanes i coordinin la recollida d’ajuda humanitària 
per part de la ciutadania. Posant en especial èmfasi a les dones i als infants com 
a potencials víctimes més vulnerables dels conflictes.

3.  Exigim a Rússia  que aturi  la  guerra d’immediat,  respecti  plenament  el  dret 
internacional humanitari, i que permeti l'accés segur a l'assistència humanitària a 
totes les persones que ho necessiten. 

4.  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,  al  Govern  de  l’Estat,  i  a  les  entitats  d’acollida  de 
refugiats del municipi.

Sant Vicenç dels Horts, 18 de març de 2022
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