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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 27 d'abril de 2017, per unanimitat dels regidors i regidores
presents, l'acord següent:
"DECLARACIÓ

INSTITUCIONAL DE LA JUNTA DE PORTAVEUS I DEL
REGIDOR NO ADSCRIT PER MOSTRAR EL REBUIG ALS ACTES DE
VIOLÈNCIA I DISCRIMINACIÓ CAP A PERSONES DEL COL·LECTIU LGTBI A
TXETXÈNIA
L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès vol manifestar el seu ferm compromís en la defensa
dels Drets Humans i les llibertats sexuals tant a Catalunya com a la resta del món. És per això
que l’Ajuntament vol reaccionar com a institució davant els darrers fets coneguts sobre la
situació de violència i discriminació a persones lesbianes, gais, trans i bisexuals a la república
russa de Txetxènia.
Arrel de la publicació al diari Nóvaya Gazeta d’un reportatge on es denunciava la creació d’
un camp de concentració per a persones LGTBI i l’assassinat de tres persones homosexuals
així com la desaparició d’un centenar més, la Unió Europea, les Nacions Unides i
organitzacions humanitàries com Human Rights Watch han demanat investigacions a fons per
l’esclariment d’aquests fets, i també una investigació efectiva i condemna les pressumptes
amenaces del govern Txetxè cap al diari Nóvaya Gazeta.
Així mateix, Nacions Unides ha reclamat l’alliberament de les persones detingudes per motiu
de la seva orientació sexual i ha condemant les declaracions homòfobes fetes per les
autoritats del país tot i les interpel·lacions rebudes per aquests fets.
Davant d’aquestes denúncies i de la reacció ferma i unànime dels organismes, entitats i
institucions internacionals de defensa dels drets humans, l’Ajuntament de Cerdanyola del
Vallès vol expressar el seu rebuig i la seva condeman als fets ocorreguts a Txetxènia i vol
instar al Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació de l’Estat a exigir amb urgència les mesures
procedents de les institucions internacionals per investigar els possibles homicidis, segrests i
altres formes de violència cap a persones LGTBI ocorreguts a Txetxènia i es reafirma en el
seu compromís envers la defensa dels drets de les persones LGTBI."
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

