10 - MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA
PEL RECONEIXEMENT I SOLIDARITAT AMB LA REPÚBLICA D'ARTSAKH.
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 23 vots a favor [PSC, ECP i ERC] i 4 abstencions
[C’s] dels/de les 27 regidors/regidores assistents, aprova la moció següent:
“El Grup municipal socialista de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet proposa al Ple
donar suport a la Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya de
condemna dels atacs al territori de Nagorno-Karabakh, adoptada el proppassat 21 d’octubre de
2020.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Únic - Davant els atacs armats iniciats el matí del 27 de setembre per les forces armades de
l'Azerbaidjan amb el suport de Turquia a l'anomenada línia de contacte, que separa els dos
bàndols enfrontats pel control de la regió de l'Alt Karabakh, i en el context de l'amenaça que
suposa l'escalada violenta a la regió del Caucas, l’Ajuntament de Santa Coloma rebutja el
recurs a la violència per a modificar l'statu quo de la regió i dona suport a la crida feta per
diverses organitzacions internacionals, entre les quals el Consell de Seguretat de les Nacions
Unides, i organitzacions de drets humans perquè cessin les hostilitats i perquè Armènia i
l'Azerbaidjan tornin a la taula de negociacions, sota els auspicis de la comunitat internacional,
especialment del Grup de Minsk de l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa,
presidit per Rússia, França i els Estats Units.
Així mateix, l’Ajuntament expressa el condol als familiars de víctimes civils i militars que
pateixen les conseqüències d'un conflicte enquistat des de fa tres dècades que els ha generat
un trauma per la pèrdua d'éssers estimats i per la manca de perspectives d'una solució
pacífica. De la mateixa manera, l’Ajuntament condemna els atacs i bombardejos contra la
població civil, en els quals les forces armades de l'Azerbaidjan usen bombes de dispersió,
armament prohibit per la Convenció sobre bombes de dispersió. A més, l’Ajuntament fa una
crida a respectar la treva humanitària acordada el dissabte 10 d'octubre, que s'hauria d'haver
fet efectiva el mateix dia.
Finalment, l’Ajuntament referma el seu suport a una negociació constructiva entre les parts en
conflicte avalada per la comunitat internacional per a plantejar una solució pacífica, la qual
haurà de tenir en compte el respecte a la voluntat majoritària dels ciutadans de l'Alt Karabakh.”

