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PROPOSTA D’ACORD QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU
D’UCRAÏNA PER PART DE VLADIMIR PUTIN
 
 
El passat 24 de febrer, Rússia va envair el territori d’Ucraïna en el que ha representat 
una violació del Dret Internacional, de la Carta de les Nacions Unides i dels principis 
consagrats en l'Acta final d'Hèlsinki de 1975. 
 
En aquest sentit, la decisió del govern rus, liderat per Vladimir Putin, ha derivat en una 
guerra d’unes dimensions que, al manco, feia trenta anys que no es coneixia al 
continent europeu.  
 
Davant aquesta agressió, els estat
institucions comunitàries, han demostrat la seva unitat d’acció pel que fa a la 
condemna d’aquest conflicte i en relació a l’aplicació d’un conjunt de sancions contra 
Rússia que, entre d’altres, han tengut 
econòmica i comercial per obligar a Putin a desistir de les seves accions contra 
Ucraïna.  
 
Altrament, el Parlament Europeu ha instat a què prossegueixin els esforços 
diplomàtics per a posar fi a l'agressió russa c
una solució pacífica que permeti posar fi a les hostilitats que encara ara s’estan 
produint de manera continua i indiscriminada sobre diferents ciutats ucraïneses. 
 
Com no pot ser d’una altra manera, aquesta és tam
que mostrem el nostre suport amb aquesta proposta. 
 
La fi dels enfrontaments armats, el retorn a la situació de pau i seguretat previs al 24 
de febrer i el respecte al dret internacional són, ara mateix, els principals o
s’han d’assolir.  
 
Ens trobem davant una tragèdia humanitària on, segons les Nacions Unides, més de 3 
milions de persones, entre elles un gran nombre de nins i nines, s'han vist obligades a 
abandonar el seu país i creuar les seves fronteres per 
sota la condició de refugiats. D’aquesta manera, moltes famílies s’han hagut de 
separar en el marc d’un destí ple d’incerteses. 
 
Front aquesta realitat, la resposta institucional i de la societat del nostre país ha estat 
plenament solidària. En aquest sentit, el Govern de l’Estat va anunciar l’enviament de 
20 tones de material d’ajuda humanitària per atendre les persones desplaçades. 

 

ocialista Santa Eulària des Riu,  
72, 1r pis, tel. 871 000587 · grupsocialista@santaeularia.com

ACORD QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU RELATIVA A LA INVASIÓ 
UCRAÏNA PER PART DE VLADIMIR PUTIN 

El passat 24 de febrer, Rússia va envair el territori d’Ucraïna en el que ha representat 
una violació del Dret Internacional, de la Carta de les Nacions Unides i dels principis 

l'Acta final d'Hèlsinki de 1975.  

En aquest sentit, la decisió del govern rus, liderat per Vladimir Putin, ha derivat en una 
guerra d’unes dimensions que, al manco, feia trenta anys que no es coneixia al 

Davant aquesta agressió, els estats membres de la Unió Europea, i el conjunt de les 
institucions comunitàries, han demostrat la seva unitat d’acció pel que fa a la 
condemna d’aquest conflicte i en relació a l’aplicació d’un conjunt de sancions contra 
Rússia que, entre d’altres, han tengut com a objectiu restringir la seva capacitat 
econòmica i comercial per obligar a Putin a desistir de les seves accions contra 

Altrament, el Parlament Europeu ha instat a què prossegueixin els esforços 
diplomàtics per a posar fi a l'agressió russa contra Ucraïna i, en conseqüència, a trobar 
una solució pacífica que permeti posar fi a les hostilitats que encara ara s’estan 
produint de manera continua i indiscriminada sobre diferents ciutats ucraïneses. 

Com no pot ser d’una altra manera, aquesta és també una prioritat per a Espanya, a la 
el nostre suport amb aquesta proposta.  

La fi dels enfrontaments armats, el retorn a la situació de pau i seguretat previs al 24 
de febrer i el respecte al dret internacional són, ara mateix, els principals o

Ens trobem davant una tragèdia humanitària on, segons les Nacions Unides, més de 3 
milions de persones, entre elles un gran nombre de nins i nines, s'han vist obligades a 
abandonar el seu país i creuar les seves fronteres per establir-se als països veïnats 
sota la condició de refugiats. D’aquesta manera, moltes famílies s’han hagut de 

d’un destí ple d’incerteses.  

Front aquesta realitat, la resposta institucional i de la societat del nostre país ha estat 
nament solidària. En aquest sentit, el Govern de l’Estat va anunciar l’enviament de 

20 tones de material d’ajuda humanitària per atendre les persones desplaçades. 
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Igualment, molt de punts de recollida de material de suport a la població civil ucraïnesa 
s’han vist desbordats gràcies a la resposta de la ciutadania. 
 
Altrament, és evident que la pròpia guerra, així com també les sancions establertes 
contra Rússia tenen una implicació directe sobre l’economia dels estats membres. 
L’espiral inflacionista derivada
significatiu sobre determinats sectors que veuen com la seva activitat s’encareix 
notablement.  
Igualment, el fre a l’exportació de diferents matèries també repercuteix sobre els costs 
i els processos de producció. 
 
D’aquesta manera, davant la complexitat d’aquest escenari, s’ha de reforçar la 
cooperació i la capacitat de decisió comunitària per pal·liar les principals 
conseqüències d’aquest conflicte en el menor temps possible. 
Per això, en primer lloc, cal impulsar l'ajuda humanitària sobre el terreny per afavorir la 
població civil afectada per la guerra; en segon lloc, resulta imprescindible el 
desplegament d’un sistema d'acollida i protecció de les persones que arriben al nostre 
país fugint del conflicte, i; en tercer lloc, és fonamental aprovar mesures de caràcter 
socioeconòmic que permetin pal·liar l'efecte de l'alça dels preus energètics i les 
conseqüències econòmiques i socials derivades d’aquesta situació. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista
formula la següent PROPOSTA D
la Corporació:  
 
1. L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, 
a l’atac i la invasió d’Ucraïna portada a terme per Vladimir Putin i demana la fi de les 
hostilitats i la recerca d’una s
 
2. L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu
voluntat d’atendre i acollir el nombre de refugiats que es determini per cada territori 
amb l’objectiu de minvar les cons
sobretot, pel que fa als nins i les nines que s’han vist obligats a desplaçar
 
3. L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu
Europeu i la Comissió Europea a aprovar un conjunt de me
pal·liar els efectes de la situació derivada pel conflicte entre Rússia i Ucraïna i que 
respongui:  
 

3.1. A la necessitat de reduir els costs energètics i dels carburants, a deslligar 
el cost del gas del preu de l’energia elèctrica,
impulsar l’ús d’energies renovables. 
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Igualment, molt de punts de recollida de material de suport a la població civil ucraïnesa 
an vist desbordats gràcies a la resposta de la ciutadania.  

Altrament, és evident que la pròpia guerra, així com també les sancions establertes 
contra Rússia tenen una implicació directe sobre l’economia dels estats membres. 
L’espiral inflacionista derivada dels costs energètics i dels carburants té un impacte 
significatiu sobre determinats sectors que veuen com la seva activitat s’encareix 

Igualment, el fre a l’exportació de diferents matèries també repercuteix sobre els costs 
e producció.  

D’aquesta manera, davant la complexitat d’aquest escenari, s’ha de reforçar la 
cooperació i la capacitat de decisió comunitària per pal·liar les principals 
conseqüències d’aquest conflicte en el menor temps possible.  

cal impulsar l'ajuda humanitària sobre el terreny per afavorir la 
població civil afectada per la guerra; en segon lloc, resulta imprescindible el 
desplegament d’un sistema d'acollida i protecció de les persones que arriben al nostre 

te, i; en tercer lloc, és fonamental aprovar mesures de caràcter 
socioeconòmic que permetin pal·liar l'efecte de l'alça dels preus energètics i les 
conseqüències econòmiques i socials derivades d’aquesta situació.  

Per tot això, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Santa 
PROPOSTA D’ACORD per a la seva aprovació davant del Ple de 

1. L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, manifesta la seva condemna i el seu rebuig 
a l’atac i la invasió d’Ucraïna portada a terme per Vladimir Putin i demana la fi de les 
hostilitats i la recerca d’una solució al conflicte per vies exclusivament diplomàtiques. 

Santa Eulària des Riu expressa, en la seva vocació solidària, la 
voluntat d’atendre i acollir el nombre de refugiats que es determini per cada territori 
amb l’objectiu de minvar les conseqüències humanitàries derivades de la guerra, 
sobretot, pel que fa als nins i les nines que s’han vist obligats a desplaçar

Santa Eulària des Riu insta el Parlament Europeu, el Consell 
Europeu i la Comissió Europea a aprovar un conjunt de mesures que contribueixin a 
pal·liar els efectes de la situació derivada pel conflicte entre Rússia i Ucraïna i que 

3.1. A la necessitat de reduir els costs energètics i dels carburants, a deslligar 
el cost del gas del preu de l’energia elèctrica, a accelerar la transició energètica i a 
impulsar l’ús d’energies renovables.  
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3.2. prioritzar mesures de suport als col·lectius més afectats per aquesta 
situació (sector primari, transport, construcció i consumidors electró intensius). 

3.3. A impulsar mesu
conseqüències de l’espiral inflacionista respecte aquells col·lectius més vulnerables de 
la nostra societat.  
 
4. L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu
aquest conjunt de mesures des
entre les diferents formacions polítiques. 
 
5. L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu
Consell Insular, en la mesura de les seves capacitats i dins de les seves 
competències, a coordinar i prendre totes aquelles mesures per fer front a la situació 
econòmica i social provocada per la guerra d’Ucraïna arrela de la invasió que va 
protagonitzar Rússia el 24 de febrer. 
 
6. L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu
seves competències, totes aquelles mesures per pal·liar les conseqüències de la 
guerra al municipi, en concret reforçant amb els serveis socials i sonant suport al teixit 
econòmic local. 
 
 
 
 
 
 
Vicent Torres Ferrer 
Portaveu 
Grup Municipal Socialista 
Santa Eulària des Riu, 20 de març de 2022
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3.2. prioritzar mesures de suport als col·lectius més afectats per aquesta 
situació (sector primari, transport, construcció i consumidors electró intensius). 

3.3. A impulsar mesures per combatre la pobresa energètica i les 
conseqüències de l’espiral inflacionista respecte aquells col·lectius més vulnerables de 

Santa Eulària des Riu insta el Govern de l’Estat a impulsar tot 
aquest conjunt de mesures des del marc de la concertació social i l’acord i el consens 
entre les diferents formacions polítiques.  

Santa Eulària des Riu insta al Govern de les Illes Balears i al 
Consell Insular, en la mesura de les seves capacitats i dins de les seves 

cies, a coordinar i prendre totes aquelles mesures per fer front a la situació 
econòmica i social provocada per la guerra d’Ucraïna arrela de la invasió que va 

itzar Rússia el 24 de febrer.  

Santa Eulària des Riu es compromet a impulsar, e
seves competències, totes aquelles mesures per pal·liar les conseqüències de la 
guerra al municipi, en concret reforçant amb els serveis socials i sonant suport al teixit 

Santa Eulària des Riu, 20 de març de 2022 

PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA 
DES RIU 
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