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DICTAMEN AL PLE DE L’AJUNTAMENT

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Expedient  número:  M2412022000007 El  Sahara  no  es  ven,  ni  Marroc  ni 
Espanya, el Sàhara decideix.
Tràmit relacionat:  Proposta de resolució presentada pels grups municipals del 
PSC Sant Vicenç en Positiu,  Junts X Sant Vicenç, Cs, Sant Vicenç en Comú-
Podem i la regidora no adscrita, en nom de l’entitat Sant Vicenç dels Horts amb el 
Sàhara, “ El Sahara no es ven, ni Marroc ni Espanya, el Sàhara decideix”.

Vàrem pensar  que potser  avui  no calia  tornar  a  repetir  per  enèsim cop les 
moltes resolucions, de l’ONU, del Tribunal Internacional de la Haia, del Tribunal 
Europeu de Justícia, doncs totes i tots les coneixem, i volem que es respectin,  
volem que es respecti el dret a la lliure autodeterminació del poble sahrauí, i 
que aquest dret sigui respectat pel Marroc i per Espanya, que es «de iure» la 
potencia administradora, doncs el territori continua pendent de ser descolonitzat 
i  fins que  la  seva  població  hagi  exercit  vàlidament  el  dret  a  la lliure 
determinació.

Constitució Espanyola els obliga a complir-les, però ja veieu, ni importen les 
lleis ni importen les persones, ni tot un poble. Aquests que en els darrers anys 
s’emplenen la boca amb la Constitució Espanyola i el compliment de les lleis,  
que dormen amb la constitució, ara i quan convé, la tanquen a l’armari, a les 
fosques.

Des de la Sentència del Tribunal Internacional de la Haia de 1976 que diu que 
ni el Marroc ni Mauritània tenen vincles jurídics previs a la colonització del 
territori del Sàhara i per tant es té que dur la descolonització segons estableix 
l’ONU, per als territoris autònoms mitjançant un referèndum d’autodeterminació, 
les resolucions de l’ONU des de 1976 fins l’actualitat que diuen sempre “ 
reafirmant el  dret  inalienable  del  poble  del  Sàhara  Occidental  a  la  lliure 
autodeterminació i a la independència. I així com a resum la Resolució del 
Parlament Europeu l’any 2005, que diu :

“Vistas las resoluciones del consejo de seguridad de las naciones unidas sobre 
el Sáhara occidental, en particular la resolución 1598 (2005), de 28 de abril de 
2005, y la resolución de 1495 (2003), refrendadas el 11 de octubre de 2005 por 
la asamblea general de las naciones unidas,
Visto el último informe del secretario general de las naciones unidas al consejo 
de seguridad sobre el Sáhara occidental (abril 2005),
Vistos los recientes nombramientos de un representante especial y de un 
enviado personal del secretario general de las naciones unidas para el Sáhara 
occidental,
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Vistas sus resoluciones anteriores sobre el Sáhara occidental,
Vista su resolución, de 28 de abril de 2005, sobre el informe anual sobre los 
derechos humanos en el mundo en 2004 y la política de la unión europea en 
materia de derechos humanos,

A. preocupado seriamente por los últimos informes de amnistía internacional 
y de la organización mundial contra la tortura que dan cuenta de graves 
violaciones,  por  parte  de  Marruecos,  de  los  derechos humanos  de la 
población saharaui,

B. considerando  que  las  investigaciones  efectuadas  por  la  instancia  de 
equidad y reconciliación sobre los fallecidos en centros ilegales de 
detención han permitido determinar los lugares en los que están 
enterradas 57 víctimas de desapariciones forzadas, de las cuales 43 son 
saharauis.

Pide a Marruecos que actúe del mismo modo liberando a los defensores de los 
derechos humanos Aminatu Haidar,  Ali  Salem Tamek y los otros 35 presos 
políticos saharauis, incluidos los desaparecidos durante las campañas militares;
Pide protección para la población saharaui, el respeto de sus derechos 
fundamentales, en particular, la libertad de expresión y la libertad de circulación, 
de conformidad con las disposiciones de la Declaración universal de derechos 
humanos y con los tratados y convenios Internacionales en materia de de 
derechos humanos;

4.     Apoya una solución justa y definitiva del conflicto del Sáhara Occidental, 
basada en el Derecho y la legalidad internacional, partiendo de las resoluciones 
pertinentes del Consejo de Seguridad, y en especial de la resolución de 1495;

5.     Pide al Reino de Marruecos y al Frente Polisario, a los Estados vecinos y a 
la Unión  Europea  que  cooperen  plenamente  con  las  Naciones  Unidas,  con 
miras a completar el proceso de descolonización del Sáhara Occidental;
Tanmateix el Tribunal de justicia de la Unió Europea, a la sentencia de 29 de 
setembre de 2021, diu :” Según el Convenio de Viena de 1969 sobre Derecho 
de los Tratados, «un tratado no crea obligaciones ni derechos para un tercer 
Estado sin su consentimiento» (20) . El Tribunal de justicia de la Unión Europea 
ha estimado que esta norma se aplicaba asimismo al pueblo saharaui
—detentador de la soberanía sobre el territorio— y a su representante, el 
FRENTE POLISARIO.

En su resolución 34/37 de 1979, la Asamblea General va condemnar l’ocupació 
del Sáhara per el Marroc i va demanar-l’hi que poses fi a la mateixa. Diu que el  
Marroc no té més legitimitat sobre el Sáhara Occidental que la que l’hi 
proporciona l’ocupació militar del territori, sense conseqüències jurídiques 
perque «de la injusticia no nace el derecho».

A  la  llista  anual  de  la  ONU de  Territorios  No  Autónomos,  segueix  España 
figurant com a potencia administradora del Sáhara Occidental . Segueix sent
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«de iure» la potencia administradora i el territori continua pendent de ser 
descolonitzat  fins  que  la  població  hagi  exercit  vàlidament  el dret  a  la  lliure 
determinació.
I AVUI EL PORTAVEU PRINCIPAL DE L’ONU L’HI HA DIT AL SR. SANCHEZ :
 
“Que la ONU, y las partes del conflicto, coordinarán esfuerzos para solucionar 
el conflicto saharaui y apoyar las resoluciones del Consejo de Seguridad de la 
ONU que prevén el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, 
apoyando también sus esfuerzos en descolonizar el Sáhara Occidental, España 
con su declaración unilateral interpone obstáculos objetivos para siquiera unos 
cimientos de un proceso de paz.”
 
 SI TOT AIXÓ NO ES SUFICIENT, EL QUE HA ACORDAT EL PSOE-PSC AMB 
EL REI DEL MARROC, ÉS VIOLAR TOTS AQUESTS PRINCIPIS, LLEIS 
INTERNACIONALS, RESOLUCIONS, SENTENCIES, I ASSASSINAR PER
L’ESQUENA EL COLOM DE LA PAU.
  
EL QUE HAN ACORDAT ES VALIDAR I  LEGITIMAR L’US DE LA FORÇA  
MILITAR, DE LA GUERRA I DE LA VIOLENCIA PER TENIR UN TERRITORI, 
AVUI PER EXEMPLE ELS TOCARIA VALIDAR  LA INVASIÓ RUSSA 
D’UCRAÏNA.
  
TAMBÉ SIGNIFICA LEGITIMAR I DONAR SUPORT A L’OCUPACIÓ 
VIOLENTA DEL  SAHARA  PEL  MARROC,  ON  CLARAMENT  APLICA  UN 
REGIM D’APPARHEIT, DE GENOCIDI I DESAPARICIONS FORÇADES, DE 
TORTURES I DE VIOLACIÓ SISTEMÀTICA DE DRETS HUMANS.
EN  DEFINITIVA,  VALIDAR  LA  DESAPARICIÓ  D’UN  ESTAT  RECONEGUT 
PER  LA ORGANITZACIÓ D’ESTATS AFRICANS I 24 ESTATS MÉS, 
LEGITIMAR LA DESAPARICIÓ D’UN POBLE.
Com sempre l’estat espanyol es intolerant i al·lèrgic a la lliure autodeterminació 
dels pobles.
 
 Però estem aquí per dir :
 
L’ Espanya suposadament democràtica és tant culpable com el Marroc, l’Estat 
que no fa res i permet que passi és igual i més responsable si es posa de perfil 
i més si valida els actes del Marroc que vulneren la vida, la dignitat i la llibertat,  
es cooperador i no fa res per salvar vides, no fa res per salvar uns nens que 
volen parlar hassaní, que estimen la seva cultura i que volen ser escoltats en el 
seu estat lliure.
Però aquest poble ha resistit, els sahrauís son fills del desert, de la terra, de la  
seva terra, acaronen la sorra abans de tenir el mínim dubte d’abandonar i no 
deixaran la justa lluita per la terra que els van prendre.
El Marroc i Espanya ho tenen que saber, i també veure que els sahrauís tenen el 
suport i la complicitat dels pobles, dels pobles solidaris, dels pobles que creuen en la 
gent i la llibertat, en la justícia, dels pobles que saben el que significa  escoltar i  
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respectar la dignitat de les persones, i estic segur, després de més de 45 anys, 
no podran amb la dignitat i la resistència del poble sahrauí.
“El Sàhara vencerà”, el Sàhara és dels sahrauís, és la seva sorra la que tenen  
a la sang i a la pell, a les mans, aquesta és la sorra que enterrarà al rei del 
Marroc, és la sorra que dibuixa la desmemoria del PSOE-PSC, és la sorra de la  
dignitat d’un poble, la sorra que es sang al cor i a les venes, i son i seran  els 
seus peus i les seves mans, i les de tots els pobles lliures i solidaris, els que  
trepitjaran finalment, amb força, la terra lliure del Sàhara .

 
Es proposa al Ple l’adopció del següent:

ACORDS

Primer. Aprovar  la  urgència  del  present  acord  en  base  a  les  consideracions 
exposades pel portaveu del grup municipal PSC Sant Vicenç en Positiu.

Segon. Demanar al govern de l'Estat espanyol que rectifiqui de forma immediata 
el seu posicionament favorable a un pla d'autonomia del Sàhara Occidental, que 
és contrari als drets del poble sahrauí.

Tercer. Demanar al govern espanyol que tingui una actitud proactiva favorable a 
la realització del referèndum d'autodeterminació del Sàhara Occidental, 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.

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.

“El Sàhara vencerà”. Sàhara hurra. SAHARA LLIURE

Sant Vicenç dels Horts, 24 de març de 2022
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