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"Fets
L’Alcadía, per mitjà de moció de data 22 de novembre de 2017, proposa l’aprovació d’una
declaració de la Junta de Govern Local de l’Excm. Ajuntament de València, de suport a l'Excm.
Ajuntament de Wilaya Auserd (República Àrab Sahrauí Democràtica) en la consecució i
l'establiment de mecanismes al servici dels valors continguts en la Resolució 1514 de les Nacions
Unides (en el seu quinzé període de sessions) així com en la Resolució 70/98 aprovada el 9 de
desembre del 2015 per l'Assemblea General de les Nacions Unides, de conformitat amb els
següents:
Fonaments de Dret
Primer. La Resolució 1514 de les Nacions Unides (en el seu quinzé període de sessions),
determina '…Que els pobles del món han proclamat en la Carta de les Nacions Unides que estan
resolts a reafirmar la fe en els drets fonamentals de l'home, en la dignitat i el valor de la persona
humana, en la igualtat de drets d'home i dones i de les Nacions Grans i Xicotetes a promoure el
progrés social i a elevar el nivell de vida dins d'un concepte més ampli de llibertat…'.
Segon. El Parlament Europeu, en la seua Resolució de 17 de desembre del 2015 sobre
l'informe anual sobre els drets humans i la democràcia en el món (2014) i la política de la Unió
Europea al respecte, al punt número 78 fa referència al Sàhara Occidental i '…Demana que es
respecten els drets fonamentals del poble del Sàhara Occidental, en particular la llibertat
d'associació, la llibertat d'expressió i el dret de reunió…'.
Tercer. Els dits valors i drets també els compartix i són objecte de reconeixement en la
Constitució Espanyola de 27 de desembre de 1978.
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Quart. Es proposa aprovar una declaració de suport a l'Ajuntament de Wilaya Auserd en la
consecució i l'establiment de mecanismes al servici dels valors referits.
Quint. Dita declaració expressa la voluntat de l’Excm. Ajuntament de València de
col·laborar en objectius comuns, havent de concretar-se les actuacions conjuntes amb l’Excm.
Ajuntament de Wilaya Auserd, en el marc dels instruments jurídics que siguen procedents. Per
tant, es troba exclòs de l’àmbit d’aplicació del Text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, així com de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim Jurídic del Sector Públic, en l’article 47 del qual es
disposa que 'no tenen la consideració de convenis, els Protocols Generals d’Actuació o
instruments semblants que comporten meres declaracions d’intenció de contingut general o que
expressen la voluntat de les Administracions i parts subscriptores per a actuar amb un objectiu
comú, sempre que no suposen la formalització de compromisos jurídics concrets i exigibles.
Tampoc conté compromisos econòmics, ja que estos, d’haver-los, seran conseqüència dels
instruments d’execució, que si és el cas es puguen aprovar, i s'han d’autoritzar en cada cas en el
moment en què es concreten.
Sext. Tractant-se d'una declaració de suport, tampoc resulta aplicable a la mateixa allò que
es disposa en el títol V de la Llei 25/2014, de 27 de novembre, de Tractats i Acords
Internacionals (BOE núm. 288, de 28 de novembre), així com l'article 69.2.b) del Reglament
Orgànic de Govern i Administració de l'Excm. Ajuntament de València, de 29 de desembre del
2006 (BOPV núm. 26, de 31 de gener de 2007.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, la Junta de Govern Local, feta
prèviament declaració d'urgència, acorda:
Primer. Aprovar la declaració de suport amb el següent text:
'La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de València, en representación de
nuestros ciudadanos y ciudadanas, y considerando que uno de los medios para lograr y mantener
la armonía, la amistad y la solidaridad entre los pueblos es la vinculación de ideales e intereses
comunes entre sus respectivas ciudades; convencidos de que una estrecha e íntima colaboración
entre las ciudades ha de redundar en el mejor de los bienes espirituales y materiales; movidos por
el espíritu de paz, libertad y prosperidad, hemos decidido colaborar en común con el Excmo.
Ayuntamiento de Wilaya Auserd (República Árabe Saharaui Democrática) para lograr los
siguientes objetivos:
Apoyar al pueblo saharaui en su justa lucha en pro de la consecución de '...el derecho
inalienable de todos los pueblos a la libre determinación y a la independencia, de
conformidad con los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas y en su
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Resolución 1514 (XV), de 14 de diciembre de 1960, en la que figura la Declaración sobre
la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales...', así como en su
derecho a la autodeterminación.
Respaldar las iniciativas tendentes a una solución justa, pacífica y duradera del conflicto.
Declarar nuestra firme decisión de mantener vínculos de solidaridad, paz y bienestar entre
los pueblos.
Cooperar en el desarrollo de las relaciones socioculturales, económicas y turísticas.
El establecimiento de mecanismos de cooperación e intercambio entre los municipios de
Wilaya Auserd y València, tan amplios como lo requieran las aspiraciones de ambos; la
enumeración de materiales a desarrollar no es limitada.
Procurar la puesta en práctica de actividades que fundamenten las relaciones de ciudades
hermanadas y la directa participación de ambas Municipalidades.
Los gobiernos municipales procurarán difundir entre sus colectividades el ideal de
solidaridad que debe inspirar los comportamientos de sus vecinos, aprendiendo a compartir
y adoptar los instrumentos disponibles para solucionar problemas que, aunque comunes, se
desarrollan en contextos diferentes.
La vigencia de esta declaración de intenciones vendrá determinada por la voluntad de
ambos municipios.
Manifestamos nuestra voluntad de respetar los principios establecidos por la Federación
Mundial de Ciudades Unidas'.

'La Junta de Govern Local de l'Excm. Ajuntament de València, en representació dels
nostres ciutadans i ciutadanes, i considerant que un dels mitjans per a aconseguir i mantindre
l'harmonia, l'amistat i la solidaritat entre els pobles és la vinculació d'ideals i interessos comuns
entre les seues respectives ciutats; convençuts que una estreta i íntima col·laboració entre les
ciutats ha de redundar en el millor dels béns espirituals i materials; moguts per l'esperit de pau,
llibertat i prosperitat, hem decidit col·laborar en comú amb l'Excm. Ajuntament de Wilaya
Auserd (República Àrab Sahrauí Democràtica) per a aconseguir els següents objectius:
Recolzar al poble sahrauí en la seua justa lluita en pro de la consecució de '...el dret
inalienable de tots els pobles a la lliure determinació i a la independència, de conformitat
amb els principis enunciats en la Carta de les Nacions Unides i en la seua resolució 1514
(XV), de 14 de desembre de 1960, en la que figura la Declaració sobre la Concessió de la
Independència als Països i Pobles Colonials…..', així com en el seu dret a
l'autodeterminació.
Recolzar les iniciatives tendents a una solució justa, pacífica i duradora del conflicte.
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Declarar la nostra ferma decisió de mantindre vincles de solidaritat, pau i benestar entre els
pobles.
Cooperar en el desenvolupament de les relacions socioculturals, econòmiques i turístiques.
L'establiment de mecanismes de cooperació i intercanvi entre els municipis de Wilaya
Auserd i València, tan amplis com ho requerisquen les aspiracions d'ambdós; l'enumeració
de materials a desenvolupar no és limitada.
Procurar la posada en pràctica d'activitats que fonamenten les relacions de ciutats
conformes i la directa participació d'ambdós Municipalitats.
Els governs municipals procuraran difondre entre les seues col·lectivitats l'ideal de
solidaritat que ha d'inspirar els comportaments dels seus veïns, aprenent a compartir i
adoptar els instruments disponibles per a solucionar problemes que, encara que comuns, es
desenvolupen en contextos diferents.
La vigència d'esta declaració d'intencions vindrà determinada per la voluntat d'ambdós
municipis.
Manifestem la nostra voluntat de respectar els principis establits per la Federació Mundial
de Ciutats Unides'.
Segon. Donar trasllat de la present declaració als representants de l'Excm. Ajuntament de
Wilaya Auserd (República Àrab Sahrauí Democràtica) perquè en prenguen coneixement i als
efectes oportuns."
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