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PROCEDIMENT T430 Mocions dels grups municipals

EXPEDIENT NÚM. AJT/27302/2022 DOCUMENT NÚM. 299632/2022

ÀREA Grups Polítics

UNITAT L'Hospitalet en Comú Podem-En Comú Guanyem

MOCIÓ. PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL

MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ DEL CONFLICTE DEL SÀHARA EN EL MARC DEL 
PROCÉS DE DESCOLONITZACIÓ SUSTENTAT EN LES RESOLUCIONS DE L'ONU

El procés de descolonització del Sàhara Occidental, antiga colònia espanyola de la qual 

continua sent legalment la potència administradora i que el Marroc ocupa militarment des del 

1975, ha patit un canvi de fons de la tradicional posició de l’Estat vers la seva solució. 

El passat 18 de març es feia públic que el govern espanyol havia trencat la seva posició neutral 

respecte el conflicte al Sàhara Occidental mitjançant una carta dirigida a Mohammed VI en què 

mostrava el seu suport al pla d'autonomia presentat pel Marroc l'any 2007. Posteriorment, el 

ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, va ratificar el posicionament del president del 

govern, Pedro Sánchez, anunciant en roda de premsa una nova etapa en les relacions entre el 

Marroc i l'Estat espanyol.

Aquestes declaracions signifiquen un gir molt significatiu a la postura històrica d'Espanya que 

sempre havia advocat per una solució al conflicte en línia amb allò que marquen les resolucions 

de l'ONU que reconeixen la sobirania política del Sàhara Occidental i, per tant, en reclamen la 

lliure determinació.

La proposta d'autonomia confronta aquest principi d'autodeterminació, ja que, tal com es 

contempla als acords de pau signats l'any 1991 entre el Marroc i el Front Polisari, la via de 

resolució del conflicte és mitjançant la celebració d'un referèndum.

En definitiva, la posició expressada pel president del Govern espanyol abandona el consens 

internacional expressat per les Nacions Unides, la Unió Africana, o el Tribunal de Justícia 

Europeu que reiteradament no han reconegut cap sobirania del Marroc sobre el Sàhara 

Occidental. I ho fa en un moment especialment delicat a la regió, en mig de l'increment de la 

confrontació geopolítica al Magreb amb el trencament de relacions diplomàtiques entre Algèria i 

el Marroc i amb la reobertura del conflicte armat al Sàhara Occidental des de novembre de 

2020.

A l’abril del 2021, i degut al conflicte diplomàtic que va haver a causa de l'hospitalització a 

territori espanyol del president de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD) i líder del 

Front Polisario, Brahim Gali, de setanta-tres anys, "per raons estrictament humanitàries",  

Rabat va permetre l'entrada a Ceuta de fins a 12.000 persones que es trobaven en territori 

marroquí, una frontera que habitualment s'encarrega de blindar la immigració per encàrrec de 

Madrid. En relació a això el Marroc ja va advertir que reclamava un posicionament contundent 
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per part del govern espanyol a favor de l'ocupació del Sàhara. Un posicionament que finalment 

ha arribat.

El nou escenari no només perjudica els drets del poble sahrauí, sinó que ho fa a costa de 

perpetuar la vulneració dels drets de les persones migrants i refugiades amb l'externalització de 

les fronteres i de les polítiques migratòries.

No entenem ni compartim aquest canvi d’orientació en la política respecte al Sàhara Occidental 

i conseqüentment mantenim i reafirmem la nostra posició de solidaritat amb el poble Sahrauí i 

d’un itinerari per a una solució que assumeixi la seva voluntat. Continuarem treballant perquè la 

posició de les institucions espanyoles retorni a la cerca d’una solució basada en el Dret 

Internacional i el respecte a la voluntat del poble Sahrauí.

Per tot això, el Ple de l'Ajuntament de l'Hospitalet, a proposta dels grups municipals d’Esquerra 
republicana de Catalunya i L'Hospitalet En Comú Podem-ECG

ACORDA

PRIMER.- Donar suport a la resolució del conflicte del Sàhara en el marc del procés de 
descolonització sustentat en les resolucions de l'ONU inclòs el dret d'autodeterminació del 
poble sahrauí mitjançant un referèndum.

SEGON.- Demanar al govern de l'Estat espanyol rectifiqui de forma immediata el seu 
posicionament, tal com li correspon com a potència administradora del territori i de denúncia de  
les repetides violacions dels drets humans que pateix el poble sahrauí als territoris ocupats pel 
Marroc, per un de favorable a un pla d'autonomia del Sàhara Occidental.

TERCER.- Instar la Presidència del Govern de l’Estat així com el Ministeri d’Afers Exteriors a 
donar les explicacions imprescindibles en el Congrés dels Diputats sobre les raons d’aquest  
canvi d’orientació en una política que fins ara havia estat consensual a la política espanyola.

QUART.- Instar al Parlament de Catalunya a què constitueixi l'Intergrup per la Pau i la Llibertat 
al Sàhara, ja que malgrat haver estat en funcionament les darreres legislatures més d'un any 
després de l'inici de la XIII continua sense activar-se, per tal que Catalunya tingui una 
representació institucional de màxim nivell a l'hora de fer arribar el seu suport a una resolució  
pacífica i respectuosa amb els drets del poble sahrauí.

CINQUÈ.- Traslladar a la Presidència del Govern d'Espanya els acords presos i el suport al 
reconeixement de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD). Així mateix, comunicar 
aquests acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, a la FAVLH, a la Coordinadora 
Catalana d’Ajuntaments amb el Poble Sahrauí, al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, a la Federació d’Associacions Catalanes Amigues del Poble Sahrauí, a la 
Delegació del Front Polisario a Catalunya, a CEAS (Coordinadora Estatal d’Associacions 
Solidàries amb el Sàhara), a ACAPS (Federació d’Associacions Catalanes Amigues amb el 
Poble Sahrauí), a la FEMP (Federación Española de Municipios i Provincias), i les entitats 
municipalistes de Catalunya, als grups polítics del Parlament Europeu, al Ministeri d’Afers 
Exteriors i Cooperació del govern d’Espanya, al Congrés i al Senat, al Departament d’Acció 
Exterior i al Govern i grups polítics del parlament de Catalunya.
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