
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CONJUNTA  PER A SOL·LICITAR QUE EL 
GOVERN D'ESPANYA DONE SUPORT A LA MEDIACIÓ DE NACIONS UNIDES EN 

EL CONFLICTE ISRAEL-PALESTINA

Juan  José  Perez  Macián,  portaveu  del  Grup  Municipal  del  Partit   Popular,  
Amparo Marco Gual, portaveu del Grup Municipal Socialista, Enric Nomdedéu Biosca, 
portaveu del Grup Municipal Bloc-Compromís i Carmen Carreras López com a portaveu 
del Grup Municipal Esquerra Unida, i d'acord amb l’article 84 del Reglament Orgànic del 
Ple i de les seues Comissions de l'Ajuntament de Castelló, proposen l'adopció de la 
següent:

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

El passat 15 de maig s’acomplien 53 anys de la guerra que va donar origen a 
l'actual estat d'Israel i va causar l'èxode de 700.000 refugiats àrabs palestins. 

Lluny d’avançar en una resolució pacífica de la problemàtica entre les poblacions 
àrab i jueva de Palestina, periòdicament assistim a un recrudiment del conflicte que 
lamentablement  en  les  darreres  setmanes ha produït  nombroses víctimes,  sobretot 
civils.

No podem romandre insensibles davant de la imatge de la població civil palestina, 
víctima dels condemnables enfrontaments de diversa espècie entre les dues parts del 
conflicte.  Es  fa  necessària  una  acció  internacional  de  mediació  que  contribuïsca  a 
posar fi als enfrontaments. 

En atenció a estes consideracions, i a  proposta de tots els Grups Municipals 
d'aquesta Corporació, el Ple de l’Ajuntament de Castelló acorda:

1. Condemnar tot tipus d'actes que atempten contra la població civil en qualsevol 
conflicte armat. 

2. Instar al Govern d'Espanya a exigir un cessament immediat de les hostilitats,  
com així ha manifestat la ONU i la Unió Europea. 

3. Instar al Govern d'Espanya a intensificar les accions diplomàtiques necessàries 
encaminades a tornar als acords de novembre del 2012 d'alto el foc i buscar una 
solució negociada a este conflicte que dura des del 1948.

    4.  Instar al govern d'Espanya a que sol·licite al Consell de Seguretat de les Nacions 
Unides que es pronuncie a favor d'un alto el foc immediat i del cessament de 
l'escalada de violència i  de mort de civils.  



Castelló de la Plana, 30 de juliol de 2014.
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