PROPOSTA D’ACORD A JUNTA DE GOVERN LOCAL
Expedient: 2022/1036
TÍTOL: Declaració de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt sobre el conflicte bèl·lic a Ucraïna
FETS:
1 – Que des de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt fa dies que es segueix amb creixent preocupació
l’evolució de la situació a Ucraïna, en el context d’una crisi internacional que ja està tenint dimensions i
efectes considerables.
2 – Que, davant de la gravetat que suposa la invasió d’Ucraïna, des de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
es proposa aprovar la següent declaració:
1. Expressem la solidaritat del municipi de Lliçà d’Amunt amb tota la població d’Ucraïna així com
també, molt especialment, amb els lliçanencs i lliçanenques d’origen ucraïnès, en aquets
moments d’incertesa i de dolor marcats per l’inici d’una guerra.
2. Condemnem enèrgicament la invasió militar d’Ucraïna ordenada pel govern de la Federació
Russa, per ser una violació flagrant dels drets humans i del dret internacional que té greus
conseqüències a escala regional i global, i que ha de comportar l’assumpció de responsabilitats
per part dels seus promotors. Reclamem la fi de les hostilitats i la retirada immediata de les
tropes russes del territori ucraïnès
3. Refermem el compromís del municipi de Lliçà d’Amunt amb la pau, el diàleg, el respecte i els
drets humans com a valors fonamentals de la nostra societat, ja sigui en moments d’estabilitats
o de crisi.
4. Reiterem, una vegada més, en relació a aquest i qualsevol altre conflicte, que Lliçà d’Amunt és
un municipi de pau que sempre ha dit no a la guerra, i que, fidels a aquesta tradició, fem una
crida al diàleg i advoquem per treballar, amb celeritat, per una solució diplomàtica que posi fi a
aquesta invasió que està causant un gran patiment a milions de persones.
3 – Que l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, vol fer una aportació econòmica de 5.000,00 €, amb càrrec a la
partida 2310 48000, a través del projecte Campanya 3699 - Crisi Ucraïna, per atendre i fer front a
l’assistència a les rutes de fugida, cobertura de necessitats bàsiques, desplegament d’un dispositiu
sanitari o humanitari ampli en territori ucraïnès, accions de suport a municipis afectats dels països de
primera acollida i suport a projectes executats per entitats humanitàries i solidàries.
4 – Que per fer aquest pagament adjuntem full de compromís del Fons Català de Cooperació, on
s’indica com a mètode de pagament el de transferència bancària a FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT obert a la BBVA, codi IBAN: ES91 0182 6035 4102 0160 8531.

PROPOSTA:
D’acord amb tot l’exposat anteriorment, es proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER:
ÚLTIM: Notificar aquest acord a tots els interessats.
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Lliçà d’Amunt, a data de la signatura electrònica.
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