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Exp: 4826/2022/GEN
Secció Secret. Gral. del Ple

FERNANDO SALOM HERRERO, SECRETARI GENERAL DEL PLE DE
L'AJUNTAMENT DE TORRENT (VALÈNCIA),

C E R T I F I Q U E: Que el Ple d’este Ajuntament en sessió Ordinària i celebrada en
primera convocatòria, el 05/05/2022, en tràmit ordinari, va adoptar l’acord següent:
-“4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL,
MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ.
4.01. 4826/2022/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS PER
TORRENT, PEL RECONEIXEMENT DEL SÀHARA OCCIDENTAL A DECIDIR EL EU
FUTUR LLIURE I DEMOCRÀTICAMENT EN EL MAR DE NACIONS UNIDES I EN
SOLIDARITAT AMB EL POBLE SAHRAUÍ, FRONT ELS PROBLEMES
HUMANITARIS QUE PATEIX DERIVATS DELS INCOMPLIMENTS REITERATS PER
PART DEL REGNE DEL MARROC DELS ACORDS INTERNACIONALS. .
Pels grups polítics municipals Socialista, Popular i Vox, es presenta esmena de
substitució de les propostes d’acord de la moció del grup polític municipal Compromís
per Torrent.
Sotmesa a votació l’esmena de substitució, es aprovada per vint-i-un vots a
favor dels grups polítics municipals Vox, Popular i Socialista, dos vots en contra del
grup polític municipal Compromís per Torrent, i dos abstencions del grup polític
municipal Ciudadanos, sent la redacció final de la moció la següent:
“El darrer 18 de març, el gabinet de la casa reial marroquina va fer pública una
carta mitjançant la qual el president espanyol, Pedro Sánchez, donava suport a la
proposta d’autonomia del Marroc sobre el Sàhara Occidental.
La posició expressada pel Govern espanyol està absolutament en contradicció
amb la legalitat internacional. Ni Nacions Unides, ni la Unió Africana, ni la Unió
Europea, la Cort Internacional de Justícia o la Cort Europea de Justícia no reconeixen
cap sobirania del Marroc sobre el Sàhara Occidental.
A més, com a colonitzador i amb capacitat d’administració d’acord amb les
resolucions del dret internacional, l’Estat Espanyol té una responsabilitat jurídica, ètica
i política en la descolonització efectiva del Sàhara Occidental. Una responsabilitat que
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persisteix mentre el poble sahrauí no haja pogut exercir el seu dret inalienable a
l'autodeterminació.
És evident que la posició emesa pel president espanyol Pedro Sánchez es
constitueix en un eix perillós respecte de les obligacions de l’Estat Espanyol en l’àmbit
internacional; un fet produït dins d’un context marcat per la gravetat que travessa el
conflicte del Sàhara Occidental després de la represa de la guerra al novembre del
2020 com a conseqüència dels reiterats incompliments de l’estat marroquí encapçalat
per Mohamed VI.
Aquesta posició afecta de manera molt negativa qualsevol possible esforç per
reactivar i revitalitzar el procés de pau recollit a les resolucions de Nacions Unides,
alhora que ignora els nombrosos i forts llaços de solidaritat entre el poble valencià i el
poble sahrauí.
Cal tindre en compte a més, la manera com s’ha fet públic el viratge de
posicionament del President del Govern espanyol Pedro Sánchez, que ha actuat des
de la unilateralitat d’un únic partit de l’arc parlamentari i sense donar cap informació o
diàleg previ amb la resta de les forces polítiques.
Els girs polítics inesperats, unilaterals i que erosionen la forma d’afrontar els
problemes on hi ha un ampli consens social, com és el cas que ens ocupa referit al
futur de la població del Sàhara Occidental no contribueixen precisament a crear
l’escenari de pau que necessita la regió per a la resolució permanent del conflicte.
És per tot allò que, com a institució municipal que forma part dels poders públics
expressem el nostre posicionament a l’objecte de contribuir a una resolució pacífica i
permanent del conflicte al Sàhara i fer de Torrent una ciutat solidària amb el poble
sahrauí.
Per tant, proposem al Ple Municipal, l'adopció dels següents ACORDS:
1. Expressem la nostra solidaritat i recolzament al poble sahrauí i les seues
institucions democràtiques com a poble sobirà i ens comprometen a continuar i
reforçar les activitats de cooperació i acció humanitària en col·laboració amb el teixit
associatiu municipal.
2. Instem fermament a les parts en conflicte a que treballen en la recerca d’una
solució pacífica basada en les resolucions de les Nacions Unides i el Dret
Internacional.
3. Instem al govern d’Espanya a continuar recolzant el treball de Nacions
Unides en la seua tasca de trobar una solució acceptable per al Sàhara Occidental en
el marc de Nacions Unides.
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4. Instem al govern espanyol a comunicar i, a ser possible, consensuar
decisions d’especial transcendència com els canvis de política exterior amb la resta de
forces polítiques democràtiques representades en el Congrés i el Senat”.
El Sr. portaveu del grup polític municipal Ciudadanos sol·licita s’emeta el vot de
forma nominal, aprovat per unanimitat
Vist el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 1, el Ple, en votació
nominal, i per vint-i-dos vots a favor dels Srs. i Sres. Inmaculada Amat Martínez,
Francisco José Arnau Roig, Salvador Benlloch Pascual, Andrés Campos Casado,
Ignacio Carratalá Belloch, José Antonio Castillejo Durán, Salvador Císcar Juan,
Asunción Ferrer San Pablo, Amparo Folgado Tonda, Arturo García Gil, Adelina
González Borrull, José Francisco Gozalvo Llácer, José Daniel Iserte Carbó, José
Pascual Martínez Climent, Antonio José Martínez Moreno, Antonio Nebot Soriano,
Marina Olivares Hernández, Ana María Penella Busach, Dolores Roch Cazorla,
Patricia Sáez Orea, Esmeralda Torres Guillén, Jesús Ros Piles, i tres abstencions dels
Srs. i Sres. Pau Alabajos Ferrer, Raúl Claramonte Val i Carmen Silla Mora, ACORDA,
aprovar la moció anterior”.
I, perquè així conste i als efectes escaients, expedisc este certificat, condicionat
als termes que resulten de l'aprovació de l'acta corresponent, segons el que disposa
l'article 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, amb el vistiplau del Senyor Alcalde, el signe a Torrent, en la data de
firma electrònica d’este document.
VIST I PLAU
L’ALCALDE, P.D.
EL TINENT D’ALCALDE
DELEGAT DE RÈGIM INTERIOR
(Decret núm. 1661 de 14/04/2020)
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