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ORDRE DEL D IA

1. Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol d’actuació per a millorar 
la cooperació entre administracions en situacions de perill greu per als catalans a 
l’exterior. Tram 250-00539/11. Grup Parlamentari de Ciutadans  Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 197, 16; 
esmenes: BOPC 233, 28)

2. Proposta de resolució sobre el bloqueig a Cuba. Tram 250-00568/11. Grup Parla-
mentari de Catalunya Sí que es Pot Debat i votació de la Proposta de resolució i de 
les esmenes presentades (text presentat: BOPC 216, 36; esmenes: BOPC 245, 16)

3. Proposta de resolució sobre la repressió a Gàmbia. Tram 250-00581/11. Grup Par-
lamentari Socialista Debat i votació (text presentat: BOPC 228, 9)

4. Proposta de resolució sobre la transparència en la publicitat institucional de la Ge-
neralitat i les administracions locals. Tram 250-00584/11. Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades (text presentat: BOPC 228, 13; esmenes: BOPC 258, 11)

5. Proposta de resolució sobre la fi del conflicte armat a Colòmbia. Tram 250-00595/11. 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari de 
Catalunya Sí que es Pot i Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 233, 39; esmenes: BOPC 258, 12)

6. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació Pensionistes i 
Jubilats de Veneçuela a Catalunya davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 
relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre les activitats de l’asso-
ciació i els problemes que tenen els jubilats per a cobrar les pensions. Tram. 356-
00522/11. Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

7. Compareixença d’una representació de la Creu Roja a Catalunya davant la Comissió 
d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per a explicar 
la intervenció de l’entitat en la crisi de refugiats. Tram. 357-00386/11. Comissió d’Ac-
ció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència Compareixença.
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Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol d’actuació per 
a millorar la cooperació entre administracions en situacions de perill 
greu per als catalans a l’exterior
250-00539/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 33578 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Susana Beltrán García, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la 
elaboración de un Protocolo de actuación para mejorar la cooperación entre admi-
nistraciones en situaciones de grave peligro para los ciudadanos de Cataluña en el 
exterior, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 
Relacions Institucionals i Transparència, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El pasado atentado terrorista en Niza (Francia) y el fallido intento de golpe de 

Estado en Turquía han vuelto a poner de manifiesto la más que necesaria colabo-
ración y cooperación entre todos los niveles de la administración del Estado y la 
ciudadanía.

No es posible evitar el sufrimiento de familiares y amigos que tienen personas 
queridas en zonas donde han ocurrido catástrofes naturales, conflictos armados, 
atentados terroristas u otras situaciones críticas, pero si es posible mejorar el tra-
bajo entre las administraciones que velan por el cuidado de los ciudadanos que se 
encuentran en el exterior.

Nuestro actual ordenamiento jurídico permite sin necesidad de proceder a una 
reforma de la Constitución y preservando la competencia exclusiva del Estado en 
materia de relaciones internacionales, un espacio en donde el Gobierno de España y 
la Generalitat puedan colaborar en beneficio de los ciudadanos de Cataluña que se 
encuentran en peligro en terceros países.

Asimismo, la labor de asociaciones de la sociedad civil (casales, casas regiona-
les u otros) puede contribuir a auxiliar a las administraciones que han de actuar en 
situaciones críticas acaecidas en terceros países.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Elaborar un proyecto de protocolo de actuación a fin de mejorar la comuni-

cación entre la Generalitat de Catalunya y el Gobierno de España en situaciones 
críticas de catástrofe natural, conflictos armados, atentados terroristas u otras situa-
ciones en las que puedan estar en peligro, o ya lo estén, los ciudadanos de Cataluña 
que se encuentren en dichas zonas.

2. Incluir en el citado protocolo de actuación, entre otros, 
a) Un mecanismo de comunicación.
b) La persona o cargo de contacto.
c) El modus operandi, también en relación con asociaciones de la sociedad civil 

situadas en zonas donde han ocurrido situaciones críticas.
3. Debatir con los grupos parlamentarios el proyecto de protocolo de actuación 

o, en su caso, activar el artículo 5 g) de la Ley catalana de acción exterior y de rela-
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ciones con la Unión Europea 16/2014, y crear una comisión Gobierno de la Genera-
litat y Parlament para la preparación y seguimiento de este protocolo de actuación.

Palacio del Parlamento, 19 de julio de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada. GP C’s 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 36276 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 07.10.2016

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 36276)

Esmena 1
GP Socialista (1)
De modificació a l’apartat 2 c

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
2. Incluir en el citado protocolo de actuación, entre otros, 
a) Un mecanismo de comunicación.
b) La persona o cargo de contacto.
c) Les pautes operatives, también en relación con asociaciones de la sociedad ci-

vil situadas en zonas donde han ocurrido situaciones críticas.
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el bloqueig a Cuba
250-00568/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 36053 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució contra el 
bloqueig a Cuba, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior 
i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
Ja han passat 21 mesos des de que el president dels Estats Units Obama qualifi-

qués el bloqueig contra Cuba d’obsolet, ancorat en el passat, una peça de la Guerra 
Freda, i reconegués que no ha funcionat pels objectius històrics dels Estats Units.

Malgrat els avenços de les relacions entre Cuba i els Estats Units en aquests dar-
rers dos anys, el bloqueig es manté inalterable perjudicant la qualitat de vida dels 
cubans i les cubanes.

Es calcula que el bloqueig li ha costat a l’illa despeses per un valor de 125.873 
milions de dòlars.

Aquest 26 d’octubre l’Assemblea General de Nacions Unides tornarà a votar la 
«Necessitat de posar fi al bloqueig econòmic, comercial i financer imposat pels Es-
tats Units d’Amèrica contra Cuba». En 24 ocasions el bloqueig ha estat condemnat 
per l’Assemblea General de Nacions Unides, l’any passat la votació contra el blo-
queig a Cuba va obtenir 191 vots a favor, pràcticament la unanimitat de la cambra.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gestions necessàries davant 

el Govern de l’Estat perquè en les seves relacions amb el Govern dels Estats Units 
d’Amèrica expressi la condemna pel manteniment del bloqueig econòmic, financer 
i comercial a Cuba i l’encoratgi a derogar el més aviat possible les lleis Helms Bur-
ton i Torricelli.

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CSP 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 39522 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 25.10.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 39522)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació i supressió 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gestions necessàries davant 
del Govern de l’Estat perquè en les seves relacions amb el Govern dels Estats Units 
d’Amèrica l’encoratgi a portar a terme de manera efectiva l’aixecament del bloqueig 
econòmic, financer i comercial a Cuba i l’encoratgi a derogar el més aviat possible 
les lleis Helms Burton i Torricelli.
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Punt 3 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la repressió a Gàmbia
250-00581/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 36808 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.10.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la repressió a 
Gàmbia, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior i Coo-
peració, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’actual president de Gàmbia, Yahya Jammeh, va accedir al càrrec com a resultat 

d’un cop d’Estat militar, l’any 1994. Tot i que, d’aleshores ençà, s’han celebrat elec-
cions presidencials i legislatives en diverses ocasions, amb presència d’observadors 
internacionals, no és menys cert que durant els 22 anys que ha exercit el poder, hi ha 
hagut permanents denúncies que consideren el de Gàmbia un règim de llibertats li-
mitades, amb constants violacions dels drets humans, especialment contra membres 
de les diferents forces d’oposició.

Durant la primavera de 2016 van tenir lloc diverses manifestacions de protesta 
contra el Govern gambià, que van ser durament reprimides per les forces policials, 
fins i tot emprant munició real contra les concentracions de manifestants. En el 
transcurs de l’actuació policial contra una manifestació pacífica el passar 16 d’abril 
de 2016 a Banjul, van ser detingudes desenes de persones, entre les quals es troba-
ven destacats líders opositors, molts d’ells membres de l’United Democratic Party 
(UDP).

El secretari d’Organització de l’esmentat partit polític, Ebrima Solo Sandeng, i 
dos militants més del mateix partit, van morir mentre es trobaven sota custòdia po-
licial, en un episodi pendent d’una autèntica i imparcial investigació, d’acord amb 
organitzacions defensores dels Drets Humans.

El líder de l’UDP, Ousainou Darboe, i 18 militants més d’aquest partit, tots ells 
detinguts arbitràriament des del 16 d’abril de 2016, han estat condemnats a 3 anys de 
presó per la seva participació en l’esmentada manifestació, en un procediment que 
no ha comptat amb les garanties processals adequades.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Protesta per l’ús excessiu de la força contra manifestacions pacífiques de la 

primavera del 2016, i contra les detencions i condemnes a presó de participants en 
aquestes manifestacions.

2. Reclama una investigació independent i urgent de les morts sota custòdia po-
licial de tres de les persones detingudes, entre les quals es trobava el secretari d’Or-
ganització de l’UDP, Ebrima Solo Sandeng.

3. Reclama que es posi immediatament en llibertat als 19 militants de l’UDP 
condemnats a tres anys de presó, entre els quals es troba el líder de la formació, Ou-
sainou Darboe, i insta al Govern de la Generalitat de Catalunya per tal que reclami 
al Govern espanyol que, en les seves relacions amb el Govern de Gàmbia, exigeixi 
la immediata posada en llibertat dels esmentats detinguts.
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4. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya per tal que reclami al Govern 
espanyol que, en les seves relacions amb el Govern de Gàmbia, i a totes les instàn-
cies internacionals al seu abast, reclami que les eleccions presidencials previstes pel 
mes de desembre de 2016 siguin realment lliures, transparents i justes.

Palau del Parlament, 21 de setembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC 



CAECRIT 19
 de març de 2017

Dossier 8

Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la transparència en la publicitat 
institucional de la Generalitat i les administracions locals
250-00584/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 36979 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.10.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Andrea Levy Soler, diputada del Grup Par-

lamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
la transparència en la publicitat institucional de la Generalitat de Catalunya i de les 
administracions locals, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció 
Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
Per a l’Administració de la Generalitat, el passat 30 de juny de 2015 va entrar en 

vigor la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pú-
blica i bon govern que, entre d’altres obligacions, en el seu article 11.1.f estableix que 
en aplicació del principi de transparència ha de ser pública la informació sobre «el 
cost de les campanyes de publicitat institucional, desglossant els diferents conceptes 
de la campanya i l’import contractat a cada mitjà de comunicació».

Cal matissar que aquesta obligació ho és també per les entitats que integren les 
administracions locals de Catalunya, si bé a partir del 30 de desembre de 2015.

En aquest sentit l’Administració de la Generalitat disposa de la Comissió Asses-
sora sobre la Publicitat Institucional que és l’organisme que vetlla per garantir que 
la publicitat institucional de l’administració serveixi amb objectivitat els interessos 
generals que, anualment, informa el Parlament sobre la publicitat institucional feta 
des de la Generalitat de Catalunya i els ens locals que, voluntàriament hagin infor-
mat la comissió.

Recentment s’ha fet pública la Memòria 2015 d’aquesta Comissió Assessora en 
la que es desglossen les campanyes dutes a terme, es desglossen els diferents con-
ceptes i imports, que en aquest cas ascendeix a un total que supera els 29 milions 
d’euros, però s’omet cap mena de referència als imports contractats a cada mitjà de 
comunicació.

Tampoc a les memòries d’aquesta Comissió Assessora es fa referència a publici-
tat institucional de cap administració local de Catalunya, pel que cal entendre que 
cap d’aquests ens, informa la comissió de la seva activitat en matèria de publicitat 
institucional, en canvi les memòries d’aquesta comissió podrien ser un mitjà a dis-
posició de les administracions locals que els facilités el compliment de la Llei de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Donar compliment al que estableix la Llei 19/2014 de transparència, accés a 

la informació pública i bon govern en el que fa referència a la publicitat institucio-
nal i particularment a la informació sobre els imports contractats a cada mitjà de 
comunicació.
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2. Encomanar a la Comissió Assessora sobre Publicitat institucional l’edició d’un 
annex a la memòria 2015 en el que doni compliment al que mana l’art. 11.1.f de la 
Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

3. Informar els ens locals de Catalunya de les obligacions que es deriven de la 
entrada en vigor de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern, en matèria de publicitat institucional i oferir els mitjans oportuns, com 
ara la possibilitat d’informar la Comissió assessora sobre publicitat institucional, per 
tal donar compliment a aquestes obligacions.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC; Andrea Levy Soler, diputada 

GP PPC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 40994 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 09.11.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 40994)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació i addició del punt 3

3. Informar els ens locals de Catalunya a través de la Xarxa de Governs Oberts 
de Catalunya, de les obligacions que es deriven de la entrada en vigor de la Llei 
19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern en matèria de 
publicitat institucional i dels mitjans que la Generalitat posa a la seva disposició per 
tal de donar compliment a aquestes obligacions.
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la fi del conflicte armat a Colòmbia
250-00595/11

PRESENTACIÓ: JORDI SENDRA VELLVÈ, GP JS; FERRAN PEDRET I SANTOS, 

GP SOC; JOAN JOSEP NUET I PUJALS, GP CSP; ANNA GABRIEL I SABATÉ, 

GP CUP-CC; PORTAVEUS A LA CAECRIT

Reg. 37425 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.10.2016

A la Mesa del Parlament
Jordi Sendra Vellvè, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Re-

lacions Institucionals i Transparència del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Ferran 
Pedret i Santos, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència del Grup Parlamentari Socialista, Joan Josep Nuet 
i Pujals, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institu-
cionals i Transparència del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Anna 
Gabriel i Sabaté, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Po-
pular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la fi del conflicte 
armat a Colòmbia, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Ex-
terior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat mes d’agost el govern colombià i les FARC-EP van arribar a un acord 

històric a l’Havana, per posar fi al conflicte armat que assola Colòmbia des de fa 
més de 50 anys. Conflicte que ha deixat al menys 260 mil morts, 45 mil desapare-
guts i 6,8 milions de desplaçats.

L’acord, que ha estat recolzat per l’ONU, va ser signat formalment el 26 de se-
tembre. Assenta les bases per la construcció d’un nou país amb justícia social i una 
pau duradora i sostenible.

El proper 2 d’octubre, els i les colombianes votaran en referèndum si recolzen o 
no els acords de pau acordats entre el govern de Colòmbia i les FARC-EP.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya reitera la seva aposta per la pau i el compliment dels 

drets humans i insta el Govern perquè en les seves relacions amb el Govern de Co-
lòmbia expressi el suport d’aquesta cambra amb els Acords de Pau de Colòmbia.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2016
Jordi Sendra Vellvè, GP JS; Ferran Pedret i Santos, GP SOC; Joan Josep Nuet 

i Pujals, GP CSP; Anna Gabriel i Sabaté, GP CUP-CC; portaveus a la CAECRIT
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 39900 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 09.11.2016

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 39900)

Esmena 1
GP de Ciutadans (1)
D’addició

El Parlament de Catalunya reitera la seva aposta per la pau i el compliment dels 
drets humans i insta el Govern perquè en les seves relacions amb el Govern de Co-
lòmbia expressi el suport d’aquesta cambra amb els nous Acords de Pau de Colòm-
bia que es concretin després les negociacions iniciades amb les diferents forces polí-
tiques, un cop vist el resultat del referèndum del passat 2 d’octubre de 2016.
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