JESÚS M. GUTIÉRREZ BUSTILLO, SECRETARI GENERAL de l’Ajuntament de
Lleida, segons l’art. 206 del ROF, sense perjudici del text definitiu de l’acta,
CERTIFICO: Que amb data 20 de desembre de 2019, l’Excm. Ajuntament Ple adoptà
entre altres l’acord següent:
22.- MOCIÓ PROMOGUDA PER PONENT AMB KURDISTAN, DE SUPORT AL
POBLE KURD I A LA CONFEDERACIÓ DEMOCRÀTICA DEL NORD DE SÍRIA
Amb 22 vots a favor dels grups municipals d’ERC-AM, PSC, JxCat Lleida i Comú de
Lleida i 3 vots en contra del Grup Municipal de C’s i 2 abstencions del Grup Municipal
del PP s’acorda aprovar la següent moció:
1r. L'Ajuntament de Lleida mostrarà el seu suport a la Confederació Democràtica del
Nord de Síria, un espai democràtic, multiètnic, multireligiós i multilingüista a la regió
kurda de Rojava i més enllà. La constatació d'aquest suport serà fet públic a través
dels canals de comunicació de la institució.
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2n. L'Ajuntament de Lleida mostrarà el seu rebuig a la guerra del Pròxim Orient i
condemnarà la ingerència de l'Estat turc a Síria i la intervenció armada fora de les
seves fronteres contra els Kurds i les altres comunitats ètniques de la zona.
3r. L'Ajuntament de Lleida demanarà al Consell de Drets Humans de les Nacions
Unides que investigui a Turquia pels crims de guerra, per les sospites d'utilització
d'armes químiques, execucions sumaries i atacs contra la població civil. També que
demani a totes les parts implicades que respectin les seves obligacions en virtut del
dret humanitari internacional de protecció dels civils i les infraestructures civils.
4t. L'Ajuntament de Lleida demanarà al govern espanyol:
• Fer tota la pressió diplomàtica possible, en el marc de la Unió Europea,
Nacions Unides, i de forma bilateral, perquè el govern turc aturi la seva
agressió i respecti els drets del poble kurd, incloent la imposició de sancions
previstes en el dret internacional.
• Que suspengui immediatament les noves llicències d'exportació militar de
materials susceptibles de ser utilitzats en la operació turca en territori sirià, així
com la cooperació militar amb el govern turc.
5è. L'Ajuntament de Lleida es compromet a:
•

•
•

Donar suport a les accions d’emergència o acció humanitària presentades en
concurrència competitiva per les ONGD lleidatanes, dirigides a pal·liar la greu
situació en la que viu la població civil kurda i siriana afectada per la guerra, així
com donar suport a les organitzacions de solidaritat de la ciutat que actuen en
el Kurdistan sirià.
Fer públic aquests acords a través dels canals de comunicació de la institució.
Treballar, mitjançant l'Oficina de Drets Humans de Lleida, perquè els seus
tècnics investiguin si la població lleidatana d'origen sirià resident a Lleida
necessita suport institucional i jurídic en cas que hagin patit una vulneració dels
seus drets fonamentals com a conseqüència de la guerra.
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•

Fer arribar els acords d'aquesta declaració al consolat de Turquia a Barcelona,
a l'Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament, al Fons Català de
Cooperació per al Desenvolupament, a la Coordinadora d'ONGD i altres
Moviments Solidaris de Lleida, al Departament d'Acció Exterior, Relacions
institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya, al Ministeri
d'Assumptes Exteriors i de Cooperació del Govern d'Espanya i a la Red
Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado.

I per tal que així consti, signo aquest certificat.
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Lleida, (a data de la signatura electrònica)
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