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MOCIÓ PER A CONDEMNAR LA 

INVASIÓ D'UCRAÏNA PER PART DE RÚSSIA  
 
 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
El 24 de febrer de 2022 Rússia va envair Ucraïna, nació sobirana i independent amb 

una integritat territorial que no és negociable. 
 

Rússia ha envaït Ucraïna infringint totes les normes del dret internacional i, encara 
que Vladimir Putin tracti de justificar aquest atac en inexistents drets històrics, 

aquest atac és totalment injustificat i il·legal.  

 
Aquest atac, però, no és només un atac a una nació sobirana, fet que és molt greu 

en si mateix, sinó que suposa una amenaça a l'estabilitat i la seguretat d'Europa, 
així com al concepte mateix de democràcia i a l'ordre internacional basat en regles. 

Per això, aquest atac ha de tenir respostes fermes i contundents.  
 

Espanya és un país compromès amb el dret internacional, amb la carta de les 
Nacions Unides -que a l'article 2.4 refereix que la integritat territorial dels estats és 

inviolable-, i amb els seus socis de la Unió Europea i de l'OTAN, per això, el Govern 

de l’Estat ha de prendre, en coordinació amb totes les organitzacions internacionals 
de què forma part, totes les mesures que siguin necessàries, incloent-hi el suport 

amb els recursos materials que sol·liciti el govern d'Ucraïna per poder defensar la 
seva sobirania, per respondre a aquesta terrible agressió, restablir la pau i la 

llibertat i defensar la democràcia a Ucraïna.  
 

Mentre aquests objectius s'assoleixen, Espanya ha de mostrar la seva solidaritat 
amb tots aquells ciutadans ucraïnesos que han hagut de deixar casa seva fugint de 

la guerra.  

 
Per tot això, es presenta al Ple de l'Ajuntament de Sineu la següent 

 
PROPOSTA D'ACORD 

 
PRIMER. – L’Ajuntament de Sineu denúncia i condemna de manera ferma i 

explícita la invasió d'Ucraïna per part de Rússia i l'ús de la força contra un país 
democràtic i sobirà.  

 

SEGON. – Expressem el ferm compromís de l’Ajuntament de Sineu amb la defensa 
dels principis de la democràcia, l'estat de dret i la protecció dels drets fonamentals 

contemplats al preàmbul del Tractat de constitució de l'Aliança de l'Atlàntic Nord i al 
tractat de constitució de la Unió Europea.  

 
TERCER. – L’Ajuntament de Sineu recolza les actuacions del Govern d'Espanya, 

juntament amb els aliats de l'OTAN i de la UE, per posar fi immediatament a la 
invasió d'un estat sobirà i democràtic. Es sol·licita, així mateix, que el govern 

central mantingui un flux d'informació suficient amb els partits de l'oposició i les 

administracions autonòmiques i locals per obtenir la col·laboració més àmplia, 
ràpida i responsable possible del conjunt de les forces polítiques.  
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QUART. – El poble de Sineu mostra el seu suport i solidaritat a Ucraïna i al poble 

ucraïnès. Per això:  

 
a) L’Ajuntament de Sineu penjarà una bandera a la façana de la casa 

consistorial fins que aquesta invasió hagi cessat.  
 

b) Sineu sol·licita que el Govern d’Espanya negociï com més aviat millor a 
Brussel·les un pla d'ajuda humanitària a la població civil ucraïnesa, així com 

un pla de contingència per a l'acolliment massiu de refugiats ucraïnesos que 
fugin de la guerra.  

 

c) La corporació local es posa a disposició de la delegació de govern per 
col·laborar –d’acord amb les nostres competències i recursos- amb 

l’acolliment de ciutadans d’Ucraïna que estan abandonant el seu país. 
 

d) L’Ajuntament de Sineu sumarà iniciatives addicionals a la recollida 
d’aliments, roba i medicació ja iniciada, d’acord amb l’evolució dels 

esdeveniments, en la recerca de la dignitat del poble d’Ucraïna durant 
aquesta difícil situació. 

 

 
 

 
A Sineu, 2 de març de 2022  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 


