
 

 
 
 
 
 
En Sergio Agueitos Soriano, coportaveu del Grup Municipal Compromís per Sant Joan de             
l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant, a l’empara del que preveu l’article 116 de la Llei 8/2010 de                 
la Generalitat, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, i de conformitat amb                 
el que diuen els articles 91.4 i 97 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual                  
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals;            
presenta al ple la següent 
 
 
 

MOCIÓ PER A DEMANAR L’ANUL·LACIÓ DE L’ACORD ENTRE LA UNIÓ 
EUROPEA I EL MARROC  

 

 
Malgrat els successius pronunciaments del Tribunal de Justícia de la UE, la Comissió             
Europea i el Marroc van acordar el passat 20 de juliol una proposta d'acord pesquer               
que inclou les aigües del Sàhara Occidental, violant així la legalitat de la pròpia justícia               
europea. En les sentències del TJUE, de desembre 2016 i febrer i juliol 2018,              
s'estableix que el Marroc i el Sàhara Occidental són territoris diferents i separats, en              
virtut de la Carta de les Nacions Unides i del principi d'autodeterminació dels pobles i               
el Tribunal aclareix que el substantiu no és determinar si una possible activitat             
econòmica seria favorable o no a la població sahrauí, sinó exclusivament saber si el              
representant del poble sahrauí, el Frente Polisario, ha donat el seu consentiment, en             
aplicació de la Resolució 34/37 de l'Assemblea General de les Nacions Unides. 
 
Que el Sàhara Occidental, antiga colònia i província espanyola, és en l'actualitat un             
Territori No Autònom sota l'ocupació militar estrangera del Marroc. Territori, a més,            
dividit per un mur militar de més de 2.700 quilòmetres envoltat de mines antipersones              
que blinda l'ocupació, divideix a les famílies, i “protegeix” l'espoli dels abundants            
recursos naturals del territori: pesca, agricultura fosfats, arena, etc. 
 
Ratificar l'acord comercial i pesquer, per a la seua aplicació també en el Sàhara              
Occidental, és no respectar el dret del Poble Sahrauí a l'autodeterminació i la seua              
sobirania permanent sobre les riqueses i recursos naturals del Sàhara Occidental,           
d’acord amb la legalitat internacional, i en particular, d'acord amb les recents            
Sentències del Tribunal de Justícia de la UE. 
 
El Front POLISARIO, representant únic i legítim del Poble Sahrauí, així ratificat per             
l'Assemblea General de les Nacions Unides, ha mostrat la seua disposició per a             
negociar amb la UE tot el que concerneix els recursos naturals del Sàhara Occidental,              
respectant sempre els drets i interessos legítims del Poble Sahrauí. 
 
Per tot allò que s’ha exposat anteriorment, es presenten els següents 



 

 
 
 
 

ACORDS 
 

1. Instar a la Unió Europea a anular l’acord agrícola i pesquer amb el Marroc              
que inclou el territori i les aigües del Sàhara Occidental i mostrar la             
disposició del Frente POLISARIO a negociar un nou acord. 
 

2. Respectar les sentències del Tribunal Europeu i de la legalitat          
internacional que no estableixen cap mena de sobirania del Marroc sobre           
el Sàhara Occidental. 
 

3. Demanar a la Unió Europea i al govern espanyol que respecten el dret a              
l’autodeterminació i els drets humans del poble sahrauí. 
 

4. Fer arribar el present acord al govern valencià, al govern espanyol, al            
Consell de la Unió Europea i a la Federació d'Associacions de Solidaritat            
amb el Poble Saharaui del País Valencià (FASPS-PV) al següent correu:           
faspspv@gmail.com. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sergio Agueitos Soriano 
 

A L’ALCALDE/PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN D’ALACANT 


