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Fitxer 1 

 

XIV legislatura · tercer període · sèrie P · número **** 

Ple del Parlament 

Sessió 29, segona i darrera reunió, dijous 28 d’abril de 2022 

Presidència de la M. H. Sra. Laura Borràs i Castanyer 

Sessió 29.2 

La sessió s’obre ****. Presideix la presidenta del Parlament, acompanyada 

de la vicepresidenta primera, la vicepresidenta segona, el secretari primer, la 

secretària segona, el secretari tercer i el secretari quart.. Assisteixen la Mesa la 

secretària general, el lletrat major i [lletrats]. 

de tots els membres de la Mesa, la qual és assistida per la secretària general, el 

lletrat major i [lletrats]. 

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, acompanyat de tot el Govern/  

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, acompanyat del vicepresident 

i conseller de Polítiques Digitals i Territori, la consellera de la Presidència, el 

conseller d'Empresa i Treball, el conseller d'Economia i Hisenda, la consellera 

d'Igualtat i Feminismes, la consellera d'Acció Exterior i Govern Obert, el conseller 

d'Educació, la consellera de Recerca i Universitats, la consellera d'Acció Climàtica, 

Alimentació i Agenda Rural, el conseller de Salut, el conseller d'Interior, la consellera 

de Drets Socials, la consellera de Cultura i la consellera de Justícia. 

La presidenta 

Molt bon dia. Reprenem la sessió. 
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Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya 

en defensa del Sàhara Occidental 

401-00016/13 

I abans de començar farem la lectura de la Declaració que la Junta de Portaveus del 

Parlament de Catalunya va adoptar el dia 20 d’abril en defensa del Sàhara 

Occidental. I diu així: 

«Al Sàhara Occidental, territori pendent de descolonitzar, el conflicte segueix encara 

viu després de cinquanta anys, malgrat les múltiples resolucions d’organismes 

internacionals i sentències judicials de tribunals internacionals que li reconeixen el 

dret a celebrar un referèndum d’autodeterminació. El Parlament de Catalunya 

considera que la decisió del president del Govern espanyol de donar suport al pla 

autonomista del Marroc sobre el Sàhara Occidental suposa un gir diplomàtic i un 

trencament unilateral amb el consens de les resolucions de les Nacions Unides. 

Aquesta decisió pot comportar una escalada en la guerra reiniciada al novembre del 

2020, que va trencar l’alto el foc declarat el 1991. El Parlament de Catalunya declara 

que resulta imprescindible una solució política justa, duradora i mútuament 

acceptable, de conformitat amb les resolucions de les Nacions Unides, en el marc 

dels principis i propòsits de la Carta de les Nacions Unides, i apel·la per tant a la 

responsabilitat de totes les parts en la cerca d’una solució amb un enfocament 

multilateral i constructiu que respecti un principi bàsic com és el dret a la lliure 

autodeterminació del poble sahrauí. Per això, el Parlament de Catalunya reitera la 

defensa de la celebració d’un referèndum d’autodeterminació del poble sahrauí, com 

demanen les Nacions Unides en diverses resolucions, com a millor via democràtica 

per a la resolució pacífica del conflicte sobre l’estatus del Sàhara Occidental. Palau 

del Parlament, 20 d’abril del 2022. Signat per Mònica Sales de la Cruz, portaveu de 

Junts per Catalunya; Marta Vilalta i Torres, portaveu d’Esquerra Republicana; Eulàlia 

Reguant i Cura, portaveu de la Candidatura d’Unitat Popular, i David Cid Colomer, 

portaveu d’En Comú Podem.» 

(Aplaudiments.)  

I després d’aquesta lectura de la declaració de la Junta de Portaveus, els comunico 

una alteració en l’ordre del dia. La Candidatura d’Unitat Popular ha sol·licitat, un cop 
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havent estat informats la resta de grups parlamentaris, que els punts 21 i 22 de 

l’ordre del dia siguin substanciats en l’ordre invers al que preveu l’ordre del dia. Atès 

que tots els grups han manifestat la seva conformitat amb aquest canvi, si no hi ha 

cap objecció, la moció que correspon al punt 22 serà substanciada justament abans 

de la moció que correspon al punt 21. 


