
 
 
 
ANTONI GARCÍA JIMÉNEZ, SECRETARI GENERAL de l’Ajuntament de Lleida, segons 
l’art. 206 del ROF, sense perjudici del text definitiu de l’acta,  
 
CERTIFICO: Que amb data 26 de febrer de 2021, l’Excm. Ajuntament Ple adoptà entre 
altres l’acord següent: 
 
16.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM, DE SUPORT A LA POBLACIÓ 
SAHRAUÍ 
 
Amb 15 vots a favor dels grups municipals d’ERC-AM, JxCat Lleida, Comú de Lleida i 
del regidor no adscrit i 12 abstencions dels grups municipals del PSC, C’s i PP, s’acorda 
aprovar la següent moció: 
 
1r. Instem el Regne del Marroc a què compleixi els acords internacionals i, en concret, 
el Pla d’arranjament (Resolució 690 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides del 
29 d’abril de 1991), i que retiri de forma immediata els seus efectius militars del 
Guerguerat i deixi d’utilitzar el Guerguerat o un altre pas del sud-oest del territori sahrauí 
per comunicar-se amb Mauritània. 
 
 2n. Fer una crida a la comunitat internacional, i particularment a les Nacions Unides i la 
seva missió de pau en aquest territori (Missió de Nacions Unides per al Referèndum al 
Sàhara Occidental-MINURSO), perquè assumeixin el seu mandat i vetllin pel respecte i 
el compliment de la Resolució 690 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides del 
29 d’abril de 1991 que contempla la realització d’un referèndum d’autodeterminació, i 
que assignin un nou Enviat Especial per al Sàhara Occidental, plaça vacant des del maig 
de 2019, que pugui liderar la transició cap a la celebració d’un referèndum 
d’autodeterminació, tal com es preveu a Resolució 690 del Consell de Seguretat de les 
Nacions Unides del 29 d’abril de 1991. 
 
3r. Demanar a totes les administracions, al govern de Catalunya, al govern de l’Estat 
espanyol, a les institucions europees, així com a les Nacions Unides que promoguin de 
manera activa la inclusió d’un mecanisme d’observació i protecció dels drets humans de 
la població sahrauí per part de la MINURSO i, alhora, vetllin per preservar l’esperit 
pacífic, desmilitaritzat i democràtic en la resolució del conflicte, així com la pressa de 
mesures davant l’explotació il·legal dels recursos naturals per part del Marroc al Sàhara 
Occidental i pressionin perquè es produeixi ràpidament l’alliberament d’activistes 
sahrauís presos 
 
4t. El nostre compromís incondicional al poble sahrauí, que ha decidit manifestar-se 
pacíficament per tancar aquest pas il·legal i condemnar així l'abandonament que 
pateixen població sahrauí, com ja portem fent des de 1994 amb la participació en espais 
com la Coordinadora d’Ajuntaments Solidaris amb el poble Sahrauí, el Fons Català de 
Cooperació i la col·laboració constant i coordinada amb les entitats locals en programes 
i projectes vinculats als drets humans de les persones sahrauís. 
 
 
 
 



 
5è. Enviar aquesta resolució a la Comissió Europea, el Parlament Europeu, el President 
de França, President del govern d’Espanya, President de la Generalitat de Catalunya, 
Secretari General de les Nacions Unides, Coordinadora d’Ajuntaments Solidaris amb el 
poble Sahrauí, Federacions i Coordinadores d’ONGD de Catalunya, Delegació Sahrauí 
de Catalunya, Fons Català de Cooperació, Coordinadora d’ONGD de Lleida i aMS i 
Associació Amics del Sàhara de les Terres de Ponent. 
 
 
I per tal que així consti, signo aquest certificat. 
 
Lleida, (a data de la signatura electrònica) 
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