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Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre les esterilitzacions forçades al Perú
250-00601/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 37856 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

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 les esterilit-
zacions forçades al Perú, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció 
Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
El 28 de juliol de 1995, i en el marc de la IV Conferència Mundial sobre la Dona, 

es va presentar el «Programa de salut reproductiva i planificació familiar» del Go-
vern del Perú, sota el mandat de l’aleshores President de la República del Perú, Al-
berto Fujimori. L’esmentat programa va rebre aproximadament 36 milions de dò-
lars en fons de l’Agència de Cooperació Internacional dels Estats Units, i també un 
finançament significativament menor del Fons de Població de les Nacions Unides.

El pla hauria d’haver facilitat la contracepció quirúrgica voluntària, però l’apli-
cació del mateix situa moltíssimes de les actuacions derivades del Programa com 
a esterilitzacions forçades. El Govern peruà d’aleshores va aplicar una política sis-
temàtica d’esterilitzacions forçades amb un clar biaix classista, racista i masclista, 
d’una intensitat tal que el propi Congrés peruà, l’any 2002, va acusar de genocidi a 
l’esmentat ex-President del Perú, i a tres ex-Ministres de Sanitat del Perú. L’informe 
elaborat pel propi Ministeri de Sanitat peruà, presentat el juliol de 2002, xifrava en 
331.600 les dones que van ser esterilitzades en el període 1995-2000, mentre es va 
practicar una vasectomia a 25.590 homes.

Les esterilitzacions es practicaven preferentment a dones pertanyents a comu-
nitats indígenes (quítxues i aimares), de zones rurals, empobrides i apartades, ge-
neralment amb escassa formació, quan no analfabetes. Segons denuncien organit-
zacions com l’Associació de Dones de la Província de Huancabamba, el Moviment 
Ampli de Dones, l’Institut de Suport al Moviment Autònom de Dones, l’Associació 
de Dones Afectades per les Esterilitzacions Forçades de Cusco, o l’Associació Na-
cional de Dones Peruanes Afectades per les Esterilitzacions Forçades, s’amenaçava 
a la població destinatària d’aquesta terrible política amb penes de presó, multes o la 
retirada d’ajuts alimentaris, o s’emprava qualsevol pretext per atreure les dones als 
centres de salut i, un cop allà, les operaven contra la seva voluntat.

El propi informe de juliol de 2020 admetia que «Es varen captar persones sota 
pressions, amenaces o incentius amb aliments sense que fossin degudament infor-
mats, el que va impedir que prenguessin una decisió realment informada» i, per 
tant, qüestionant absolutament la voluntarietat de les intervencions produïdes des-
prés de pressions o enganys.

Les organitzacions denunciants expliquen que les intervencions quirúrgiques 
eren molt sovint practicades per grups de persones a les que s’havia format única-
ment a l’efecte de poder realitzar aquestes intervencions de contracepció quirúrgica, 
però no pas per personal mèdic qualificat. Les pròpies intervencions es realitzaven 
en condicions molt distants de les ideals. Es calcula que almenys 18 dones van mo-
rir durant les intervencions quirúrgiques, i hi va haver milers de casos de complica-
cions post-operatòries. Ni per les greus seqüeles físiques de moltes d’aquestes inter-
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vencions forçades i mal realitzades ni per les seqüeles psicològiques, no han rebut 
cap assistència les dones que en van ser víctimes, que sovint tampoc tenen accés als 
medicaments que els les podrien alleujar.

Malgrat les 2074 denúncies presentades per aquests fets, fins ara aquests greus 
crims comesos segueixen impunes.

Les investigacions d’aquests greus crims per part de la Fiscalia del Perú han es-
tat arxivades en dues ocasions: l’any 2009 i el 2014. Tanmateix, es va reobrir la in-
vestigació durant el mes de maig de 2015, gràcies a la pressió de les organitzacions 
que denuncien aquesta pràctica. Actualment s’ha sol·licitat una ampliació del termini 
d’investigació, que finia al juliol d’enguany.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Expressa la seva solidaritat amb totes les persones que han estat víctimes de la 

política d’esterilitzacions forçoses al Perú, entre el 1995 i el 2000, i deplora i rebutja 
especialment el caràcter classista, racista i masclista de tal política.

2. Insta al Govern de la Generalitat a reclamar al Govern d’Espanya i a la co-
munitat internacional que exigeixin al Govern del Perú una investigació imparcial i 
amb recursos suficients sobre els greus crims dels que s’acusa a diversos integrants 
dels governs del Perú entre el 1995 i el 2000, als efectes d’establir la veritat dels fets 
ocorreguts en aquest període.

3. Insta al Govern de la Generalitat a reclamar al Govern d’Espanya i a la co-
munitat internacional que exigeixin al Govern del Perú l’establiment d’un adequat 
mecanisme de reconeixement i identificació de les víctimes d’aquesta abominable 
pràctica, que se’ls faci justícia, que se’ls ofereixin fórmules de reparació individual 
i col·lectiva, que es forneixi l’atenció sanitària i psicològica que se’ls ha de prestar, i 
que s’ofereixin adequades garanties de no repetició.

4. Insta al Govern de la Generalitat a prestar, mitjançant la política de cooperació 
catalana, l’assistència que sigui necessària a les organitzacions de dones peruanes 
i de víctimes d’aquestes pràctiques, a fi que puguin perseguir de manera adient la 
consecució dels objectius expressats als dos punts anteriors.

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 42738 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 21.11.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 42738)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 2

2. Insta al Govern de la Generalitat a reclamar al Govern d’Espanya i a la co-
munitat internacional que demanin al Govern del Perú una investigació imparcial i 
amb recursos suficients sobre els greus crims dels que s’acusa a diversos integrants 
dels governs del Perú entre el 1995 i el 2000, als efectes d’establir la veritat dels fets 
ocorreguts en aquest període.



CAECRIT 21
16 de març de 2017

Dossier 4

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

3. Insta al Govern de la Generalitat a reclamar al Govern d’Espanya i a la co-
munitat internacional que demanin al Govern del Perú l’establiment d’un adequat 
mecanisme de reconeixement i identificació de les víctimes d’aquesta abominable 
pràctica, que se’ls faci justícia, que se’ls ofereixin fórmules de reparació individual 
i col·lectiva, que es forneixi l’atenció sanitària i psicològica que se’ls ha de prestar, i 
que s’ofereixin adequades garanties de no repetició.



CAECRIT 21
16 de març de 2017

5 Dossier

Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’Institut Internacional de la Universitat 
de les Nacions Unides per a l’Aliança de Civilitzacions
250-00638/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 39162 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.10.2016

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 el Insti-
tuto Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de Ci-
vilizaciones (UNU-IIAOC), para que sea sustanciada ante la Comissió d’Acció Ex-
terior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
España y la Universidad de las Naciones Unidas (UNU) suscribieron el 28 de ju-

nio de 2010 un Acuerdo para el establecimiento, funcionamiento y ubicación del Ins-
tituto Internacional de la UNU para la Alianza de Civilizaciones (UNU-IIAOC) en 
el recinto histórico del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en Barcelona (España).

Tras varias vicisitudes relacionadas con la financiación y también con la termi-
nación de las obras de acondicionamiento en donde debía instalarse dicho Instituto 
se ha podido llegar a un acuerdo para su establecimiento e inicio de actividades.

En el mencionado acuerdo se prevén contribuciones económicas desde el 1 de 
enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2018 por parte del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Ge-
neralitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona.

Es importante resaltar la trascendencia del Instituto Internacional de la UNU para 
la Alianza de Civilizaciones (UNU-IIAOC) para investigadores, responsables políti-
cos y para el público en general, nacional y extranjero.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
1. El Parlament de Catalunya recalca la importancia de que el Instituto Interna-

cional de la Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones 
(UNU-IIAOC) tenga su sede en Barcelona, ciudad que acoge destacados organis-
mos de estudio e investigación en temas europeos e internacionales.

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a coordinar con 
el Gobierno de España todas las acciones necesarias para dar apoyo a esta iniciativa 
y difundirla.

3. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a colaborar acti-
vamente con el Gobierno de España a fin de que el Instituto Internacional de la Uni-
versidad de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones (UNU-IIAOC) 
se consolide como un referente en investigación, servicios de asesoría estratégica, 
educación, desarrollo de capacidades y difusión del conocimiento en la resolución 
de problemas sobre globalización, cultura y movilidad.

4. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a cumplir con los 
compromisos financieros adquiridos en relación con dicho instituto internacional y 
a dar cuentas anualmente ante el Parlament sobre el mismo.

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

Reg. 45679 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 13.12.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 45679)

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

1. El Parlament de Catalunya recalca la importància de que l’Institut sobre Glo-
balització, Cultura i Mobilitat de la Universitat de les Nacions Unides (UNU-GCM) 
mantingui la seva seu a Barcelona, ciutat que acull destacats organismes d’estudi i 
investigació en temes europeus i internacionals.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a seguir coordi-
nant amb tots els actors implicats les accions necessàries per donar recolzament a 
aquesta iniciativa i difondre-la.

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

3. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a seguir col·la-
borant activament amb tots els actors implicats a fi de que l’l’Institut sobre Globa-
lització, Cultura i Mobilitat de la Universitat de les Nacions Unides (UNU-GCM) es 
consolidi com un referent en investigació, serveis d’assessoria estratègica, educació, 
desenvolupament de capacitats i difusió del coneixement en la resolució de proble-
mes sobre globalització, cultura i mobilitat.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
De modificació del punt 4

4. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a seguir acom-
plint amb els compromisos financers adquirits en relació amb l’esmentat institut in-
ternacional i a informar adequadament al Parlament sobre el mateix.
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el tancament dels centres d’internament 
d’estrangers
250-00642/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 39630 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.11.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Giner Miguélez, diputat, 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 sobre el tancament dels Centres d’Internament d’Estran-
gers, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior i Coopera-
ció, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
Des del passat 23 d’Octubre 68 persones d’origen algerià internes al CIE de Zona 

Franca han començat una vaga de fam per reclamar la seva posada en llibertat. 
S’uneixen així a la protesta iniciada el 21 d’octubre, pels interns del Centre d’Inter-
nament d’Estrangers (CIE) d’Aluche de Madrid.

El 2 de juliol de 2015 la Comissió de Justícia i Drets va aprovar les conclusions 
següents amb relació a la revisió del model dels centres d’internament d’estrangers: 

Autoregulació del procés migratori
El procés migratori es troba en un moment d’autoregulació. Espanya, d’ésser un 

estat receptor, ha passat a ésser un estat del qual se’n va més gent que no pas n’hi 
arriba: al 2013, 396.000 estrangers van abandonar l’Estat espanyol de manera volun-
tària (un descens d’un 7’82% de població estrangera), i 23.889 el van abandonar de 
manera forçosa (en nombres rodons, 8.700 denegacions, 5.000 devolucions i 9.000 
expulsions), de manera que les 14.000 devolucions i expulsions forçoses són una 
quantitat irrisòria amb relació a les persones que han abandonat l’Estat de manera 
voluntària.

El nombre de persones internades en un CIE fou de 9.002, i, d’aquestes, 4.726 
foren expulsades: només el 52% de les persones internades en un CIE, doncs, foren 
expulsades, un nombre d’expulsions que representa un 1% amb relació als retorns 
Es garanteixi l’assistència lletrada en tots els supòsits de detenció per a expulsió i, 
en aquest sentit, el Consell General del Poder Judicial, el Ministeri de l’Interior i 
el Consell General de l’Advocacia abordin, en col·laboració amb les entitats rela-
cionades amb els CIE, la creació d’un sistema que garanteixi el dret de defensa i 
l’assistència lletrada a les persones amb ordre d’expulsió a qui es vulgui sotmetre a 
deportació forçosa sense internament en un CIE, i que garanteixi específicament 
a les persones processades per un delicte el dret de defensa i el dret preceptiu de 
comprensió de la informació sobre el procediment, per tal que les circumstàncies 
especifiques de cada cas es puguin integrar en l’enjudiciament, especialment pel que 
fa als delictes lleus, atenent circumstàncies d’arrelament familiar, social i laboral. no 
forçosos que es produeixen a l’actualitat. Per tant, la utilitat de les expulsions per a 
mantenir la regulació de la immigració és nul·la.

Pel que fa al cost de mantenir aquest nombre de deportacions forçoses, cal re-
marcar que al 2013 Espanya es va gastar només en vols 11 milions d’euros, i cal su-
mar a aquesta xifra el cost del manteniment dels CIE.
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Els CIE com a anomalia jurídica
Els CIE són una anomalia en l’ordenament democràtic del nostre país. Són esta-

bliments amb condicions inferiors a les dels centres penitenciaris, no tenen la con-
sideració de centre penitenciari i bona part de les persones que hi són recloses hi 
ingressen sense cap decisió judicial prèvia. I cal tenir present que tots els objectius 
plantejats per les normatives europees es podria en aconseguir sense haver de do-
tar-se d’aquest tipus d’establiment.

Hi ha opacitat sobre les condicions reals del funcionament dels CIE. Fins i tot 
hi ha problemes en l’aplicació de les disposicions legals vigents per al control dels 
CIE, i el poder judicial pateix una superposició inadmissible que en limita l’actua-
ció, amb l’agreujant que la població reclusa no pot recórrer al poder judicial i, si 
ho fes, no obtindria cap resolució fins mesos o anys després d’haver-se fet efectiva 
l’expulsió.

El nou reglament sobre els CIE autoritza la possibilitat d’ingressos temporals 
provisionals, que resulta inadmissible; no regula espais de llocs de contenció com 
les sales dels aeroports; no concreta l’assistència sanitària, ni el temps ni la durada 
de les visites, ni les trucades, ni els terminis per a portar a terme la repatriació; no 
recull les exigències del Síndic de Greuges amb relació a l’ús de la força, i admet 
que hi hagi espais de contenció o cel·les d’aïllament (en contravenció del protocol 
d’Istanbul i de la normativa reguladora pròpia); no estableix l’obligació d’utilitzar 
càmeres d’enregistrament d’imatges; regula la possibilitat d’utilitzar armes de foc a 
l’interior dels centres, cosa del tot forassenyada, i autoritza els registres personals 
amb nus integrals, per bé que el Síndic de Greuges ha aconseguit canvis en la praxi 
quotidiana i el Tribunal Suprem ha anul·lat i modificat preceptes amb relació a les 
armes, les famílies d’interns pendents d’expulsió, els internaments successius que 
esquiven la limitació dels seixanta dies, la intimitat personal i la seguretat.

Al CIE de Barcelona s’ofereix des de principis del 2015 el Servei d’Orientació 
Jurídica, que prové d’un acord entre el Col·legi d’Advocats de Barcelona i el Mi-
nisteri de l’Interior i que es presta dilluns, dimecres i divendres, de nou a dues, a 
càrrec de dos lletrats, que assessoren els interns que ho sol·liciten sobre qüestions 
relacionades amb el l’internament, a més de facilitar-los la relació amb els advocats 
respectius.

Així mateix, hi ha un control judicial que porten a terme dos jutjats d’instruc-
ció de Barcelona (el núm. 1 i el núm. 30), que auditen el CIE d’una manera alterna, 
per mitjà de visites i entrevistes amb els interns, i hi ha a més un fiscal delegat en 
estrangeria que exerceix les funcions encomanades al Ministeri Públic dins la seva 
especialitat.

Tots ells poden fer les visites sense necessitat de comunicació prèvia a la direc-
ció del Centre.

Necessitat de revisió del model 
Es tracta d’encetar una reflexió en profunditat sobre la política migratòria i sobre 

les implicacions que té per als drets de les persones que la pateixen. Pràctiques com 
les deportacions forçoses en macrovols –en què s’arriben a utilitzar com la sedació 
forçosa– o les deportacions exprés –que s’executen sense ni tan sols garantir el dret 
a l’assistència lletrada– obliguen a revisar les implicacions d’una política migratòria 
basada en l’internament i l’expulsió, que atempta contra la dignitat de les persones, 
el dret a viure en família i, en algunes ocasions, fins i tot, el dret a la vida.

1
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a exigir al Govern 

de l’Estat que: 
a) Iniciï en el termini més breu possible un procés que condueixi al tancament 

progressiu dels centres d’internament d’estrangers (CIE), atès que la Directiva eu-
ropea (Directiva 2008/115/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 16 de de-



CAECRIT 21
16 de març de 2017

9 Dossier

sembre, relativa a normes i procediments comuns als estats membres per al retorn 
dels nacionals de països tercers en situació irregular) no en prescriu l’existència 
obligatòria, i pel fet que és possible d’aplicar mesures cautelars alternatives a l’inter-
nament, com ara la presentació periòdica davant l’autoritat, el dipòsit de documen-
tació, l’obligació de residir en un indret determinat o el règim de llibertat vigilada.

b) Potenciï, amb caràcter transversal i en coordinació amb el sistema judicial, 
el desplegament de les mesures cautelars alternatives a l’internament de les perso-
nes en situació administrativa irregular que regula l’article 61 de la Llei orgànica 
4/2000, de l’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva 
integració social, en tot cas fins a una resolució ferma de l’expedient administratiu.

c) Garantir el caràcter autènticament excepcional de la mesura cautelar d’inter-
nament, aplicable només després d’haver-se dictat, i després d’haver fracassat en 
l’assegurament de l’expulsió dictada les mesures cautelars diferents a l’internament 
que regula l’esmentada Llei orgànica 4/2000.

2
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a exigir al Govern 

de l’Estat que adeqüi les normes d’actuació en les repatriacions i en el trasllat de de-
tinguts per via aèria o marítima, dictades l’any 2007 per la Direcció General de la 
Policia, amb la finalitat que no es vulnerin els drets humans, que es prohibeixi tota 
forma de sedació forçosa de les persones sotmeses a deportació, que es prohibeixi 
lligar-les amb corretges o immobilitzar-les amb camisa de força i que s’asseguri la 
transparència total dels trasllats i les repatriacions.

3
El Parlament de Catalunya manifesta que les identificacions de persones efec-

tuades per membres dels cossos i forces de seguretat no poden ésser arbitràries ni 
poden basar-se en el perfil ètnic de les persones que en siguin objecte, i que els res-
ponsables dels cossos i forces de seguretat de l’Estat han de vetllar d’una manera 
més intensa perquè en la formació i en els protocols de procediments de requeri-
ments per a les identificacions no prengui en consideració aquesta variable i s’eviti el 
que tant el Síndic de Greuges com el Defensor del Poble (per mitjà de la Resolució 
17/2009) han anomenat «controls ètnics».

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya expressa que els supòsits de deten-
ció per a expulsió s’han de regir per criteris absolutament restrictius i que en tot cas 
s’han d’haver exhaurit els terminis de sortida voluntària concedits en un procedi-
ment previ d’expulsió ordinari, per damunt del preferent, amb totes les garanties de 
defensa jurídica gratuïta, si s’escau, per a la persona de qui s’insta l’expulsió.

Amb aquesta objectiu, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a: 

a) Fer les gestions pertinents davant el Govern de l’Estat perquè prohibeixi a Ca-
talunya de manera explícita i amb caràcter immediat els controls policials basats en 
el perfil ètnic de les persones.

b) Fer les gestions pertinents per a garantir que ni els ajuntaments, ni el Depar-
tament d’Interior ni el Ministeri de l’Interior no permetin controls policials de do-
cumentació basats en el perfil ètnic de les persones.

4
El Parlament de Catalunya, amb relació a les persones estrangeres en situació de 

compliment penitenciari: 
a) Manifesta que s’han d’adequar i intensificar els procediments de tractament 

penitenciari i classificació, i també els de col·laboració consular, a fi de garantir 
l’atenció individualitzada, l’arrelament familiar i la reinserció social amb criteris 
d’igualtat i no-discriminació.
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b) Manifesta que s’ha de promoure que a l’interior dels centres penitenciaris de 
Catalunya hi hagi un servei específic d’atenció jurídica a persones estrangeres per 
tal d’afavorir processos de regularització o asil polític.

c) Manifesta que en els casos de llicenciament definitiu de la condemna d’interns 
estrangers sense regularització de residència s’ha de prioritzar la posada en llibertat 
judicial.

d) Insta el Govern de la Generalitat a complir l’apartat 3.f de la Moció 156/X del 
Parlament de Catalunya, sobre les garanties jurídiques i la tutela dels drets fonamen-
tals de la població immigrant a Catalunya, i abandonar la pràctica consistent en el 
lliurament directe als cossos de policia de l’Estat de les persones en situació admi-
nistrativa irregular que són posades en llibertat en haver complert la condemna en 
un centre penitenciari perquè siguin internades al CIE.

5
El Parlament de Catalunya insta el Govern a promoure: 
a) La creació d’un comitè d’experts que elabori una proposta sobre el marc de po-

lítiques d’estrangeria i migratòries, amb la participació activa de les organitzacions 
de defensa dels drets humans.

b) La creació d’una comissió mixta de seguiment permanent del Centre d’Inter-
nament d’Estrangers de la Zona Franca de Barcelona.

6
El Parlament de Catalunya manifesta que els centres d’internament d’estrangers, 

com a expressió de l’actual política migratòria i d’expulsions impulsada pel Govern 
espanyol, i accentuada per la recent aprovació de la reforma de la Llei de seguretat 
ciutadana, que aprova les «devolucions en calent», constitueix un clar atemptat al 
contingut essencial del dret a la dignitat que, com a base de la resta de drets fona-
mentals, ha d’inspirar les polítiques públiques pròpies d’un estat democràtic i de dret.

7
El Parlament de Catalunya manifesta que l’internament preventiu i sistemàtic 

de persones estrangeres en situació administrativa irregular que no hagin comès 
cap delicte és contrari al dret a la llibertat i a la seguretat personals proclamat per 
l’article 3 de la Declaració universal dels drets humans i per l’article 9 del Pacte in-
ternacional dels drets civils i polítics, pel fet de tractar-se d’una mesura legislativa 
desproporcionada amb relació a l’objectiu de l’Estat de regular les migracions, i re-
corda que el Conveni europeu per a la protecció dels drets humans i de les llibertats 
fonamentals obliga els estats membres a vetllar pel compliment i el respecte dels 
drets humans de totes les persones i a promoure actuacions específiques de reforç 
adreçades als col·lectius més vulnerables.

8
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions 

pertinents perquè el Ministeri de l’Interior escometi les millores següents en la ga-
rantia dels drets de les persones internades en els centres d’internament d’estrangers: 

a) Instal·lar d’una manera immediata banys dins les cel·les, tal com ha demanat el 
Jutjat de Control del CIE de Barcelona.

b) Establir un conveni entre la sanitat pública i el centre d’internament d’estran-
gers, perquè l’assistència sanitària sigui proporcionada pel sistema públic, dins el 
mateix centre, perquè es garanteixi la prestació del servei sanitari durant les vint-i-
quatre hores del dia, atenent les peculiaritats de malalties diagnosticades, malalties 
mentals o discapacitats, i perquè es faciliti i millori l’accés dels interns a proves ra-
diològiques, amb especial vigilància, control i prevenció de malalties contagioses i 
amb control de plagues d’insectes.

c) Garantir al CIE de Barcelona, en virtut de la Directiva 2008/115/CE, el dret a 
l’assistència sanitària permanent, el dret a cel·les individuals i el dret a la intimitat i 
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a l’honor, i garantir també amb caràcter permanent la visita i el treball dels profes-
sionals públics i les entitats de l’àmbit sociosanitari de Catalunya.

d) Adequar sales per garantir les visites vis-a-vis familiars i íntims al CIE de 
Barcelona, de la mateixa manera que es garanteixen a les persones privades de lli-
bertat en centres penitenciaris, ampliar el nombre d’aquestes sales i garantir que les 
visites tinguin lloc en condicions de privacitat, especialment pel que fa als drets dels 
menors, amb un espai adequat perquè els infants puguin relacionar-se amb llurs pro-
genitors, i també un espai d’intimitat real per als vis-a-vis íntims.

e) Instal·lar càmeres de videovigilància al CIE de Barcelona, a fi d’incrementar 
la seguretat dels interns enfront de possibles agressions per part d’altres reclusos o 
de maltractaments.

f) Millorar la connexió existent en autobús de transport públic entre el CIE de la 
Zona Franca de Barcelona i el centre de la ciutat i també la connexió amb la resta 
de mitjans de transport que connecten l’àrea metropolitana.

9
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions 

pertinents davant el Govern de l’Estat perquè: 
a) S’avisi les persones internes al CIE, amb antelació suficient, de les dades re-

latives al vol de deportació (dia, hora i lloc de sortida del vol), a l’efecte de garantir 
que puguin encarar psicològicament la deportació i que es puguin acomiadar ade-
quadament dels familiars i altres persones pròximes.

b) Es garanteixi el dret de les persones privades de llibertat internades al CIE a 
mantenir comunicacions amb familiars, amics, advocats i entitats socials; s’ampliï 
el nombre de cabines telefòniques al CIE; es garanteixi que les persones sense re-
cursos es puguin comunicar amb llurs familiars i advocats, i es garanteixi de ma-
nera permanent el sistema de comunicació telefònica per mitjà de la autorització de 
mòbils a tots els interns perquè puguin mantenir el contacte amb llurs familiars i 
advocats.

c) Es garanteixi un servei de traducció per a les persones internades al CIE, en 
el moment en què es produeixi l’internament, de manera que es puguin entrevistar 
amb la representació lletrada i amb les entitats socials amb qui contacti la represen-
tació lletrada.

d) Es garanteixi que els interns al CIE es puguin relacionar amb el jutge de con-
trol corresponent i puguin tenir còpies de llurs peticions i queixes.

e) Es reforci la figura del jutge de control del CIE amb més mitjans personals i 
materials.

f) Es respectin les creences religioses i culturals dels interns al CIE.

10 
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions 

pertinents davant el Govern de l’Estat perquè, en virtut del que estableix la Sentèn-
cia 807/2015 del Tribunal Suprem, del 10 de febrer de 2015, s’asseguri el compli-
ment de la Directiva2008/115/CE, que obliga que els interns que constitueixin una 
família puguin gaudir d’un allotjament separat que els asseguri la unitat i la intimi-
tat, es garanteixi que les armes de foc no seran la mesura ordinària per a mantenir 
la seguretat en els centres d’internament d’estrangers, s’asseguri que en cap cas una 
persona estrangera no serà internada més d’una vegada per les mateixes causes en 
un mateix expedient i s’asseguri que no es farà cap registre personal dels interns que 
no respecti els principis de necessitat i proporcionalitat en la ponderació de l’equi-
libri entre la seguretat del centre i els drets de l’intern a la seva dignitat i intimitat.

11 
El Parlament de Catalunya constata que l’actual política de protecció internacio-

nal i de garantia del dret d’asil és molt deficitària a l’Estat espanyol i manifesta que, 
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per tal de revertir de manera urgent aquesta situació, denunciada per les autoritats 
europees i les entitats de drets humans internacionals, cal que la detecció i la pro-
tecció internacional de les persones susceptibles de trobar-se en una situació d’ésser 
reconeguda com a asil polític constitueixi una clara prioritat en les polítiques públi-
ques. Amb aquest objectiu, el Parlament de Catalunya considera que: 

a) S’han de promoure i reforçar els recursos materials, la formació especialitzada 
i els dispositius de tramitació per tal de garantir puguin acreditar efectivament llurs 
circumstàncies, i cal fer la reforma legislativa pertinent perquè l’acreditació es pugui 
sol·licitar a l’àmbit consular i diplomàtic a l’exterior.

b) S’ha de vetllar, en tots els casos de tramitació d’expulsió administrativa, per-
què els dispositius d’atenció social, policial, judicial i sanitària incloguin de manera 
sistemàtica i protocol·litzada el sistema de verificació d’exclusió del supòsit de la si-
tuació de dret d’asil, atès que la protecció internacional és una obligació de les ad-
ministracions.

c) S’ha de garantir que totes les persones susceptibles de sol·licitar protecció in-
ternacional siguin informades d’aquest dret en el moment d’ésser internades en un 
CIE, i en aquest sentit cal assegurar l’efectivitat del procediment de sol·licitud, amb 
una dotació extraordinària de personal i de mitjans materials, i, especial ment, cal 
millorar els mecanismes pels quals es garanteix l’efectivitat del dret d’asil o refugi 
de les persones que migren forçades per circumstàncies que els podrien donar accés 
a aquest estatus de protecció internacional.

12
El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat que: 
a) Els CIE operin amb criteris racionals de gestió i d’organització i amb una dis-

tinció clara de les funcions del personal, de manera que els membres dels cossos 
de policia de l’Estat duguin a terme exclusivament les funcions de seguretat que 
els corresponguin per raó del càrrec i que la gestió del centre i l’atenció als interns 
siguin dutes a terme per personal especialitzat, amb uns requisits i una formació 
equiparats als dels funcionaris de vigilància dels centres penitenciaris, i basats en 
les recomanacions del Defensor del Poble.

b) El personal que treballa als CIE, tant els membres del cossos de policia com el 
personal especialitzat, rebi la formació contínua que es consideri necessària en ma-
tèria de drets humans, d’estrangeria, de protecció de persones, de demandes d’asil 
o de víctimes de determinats delictes, entre d’altres matèries, i també formació re-
lacionada amb la psicologia i el tracte de les diferents casuístiques de convivència 
dins els CIE.

13
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions 

pertinents davant el Govern de l’Estat perquè: 
a) Permeti l’entrada del Síndic de Greuges al CIE de Barcelona, perquè hi pugui 

complir la missió de monitoratge i defensa dels drets de les persones internes que té 
encomanada per aquest Parlament.

b) Garanteixi les visites al CIE de Barcelona, sense restriccions, als diputats del 
Parlament de Catalunya, als regidors de l’Ajuntament de Barcelona i als represen-
tants de les entitats socials de defensa dels drets humans.

14
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions 

pertinents davant el Govern de l’Estat perquè: 
a) Es garanteixi que tota persona a qui s’identifiqui que es trobi en situació admi-

nistrativa irregular, i especialment si s’ordena d’ingressar-la en un CIE, sigui conve-
nientment informada, segons el que estableixen els articles 59.2 i 59 bis.2 de la Llei or-
gànica 4/2000, a fi que es puguin acollir, si escau, al que estableixen aquests articles.
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b) El Ministeri de l’Interior revisi el protocol de deportació que regula les nor-
mes d’actuació en les repatriacions i en el trasllat de detinguts per via aèria o marí-
tima, dictat l’any 2007, i s’atingui més estrictament, a l’hora de dictar qualsevol pro-
tocol futur sobre la matèria, al Conveni europeu per a la protecció dels drets humans 
i de les llibertats fonamentals, del 4 de novembre de 1950, i a la resta d’instruments 
internacionals que garanteixen l’exercici de drets individuals als no nacionals i el ple 
respecte a la dignitat inherent i als drets individuals dels repatriats.

c) Es garanteixi l’assistència lletrada en tots els supòsits de detenció per a expul-
sió i, en aquest sentit, el Consell General del Poder Judicial, el Ministeri de l’Inte-
rior i el Consell General de l’Advocacia abordin, en col·laboració amb les entitats 
relacionades amb els CIE, la creació d’un sistema que garanteixi el dret de defensa 
i l’assistència lletrada a les persones amb ordre d’expulsió a qui es vulgui sotmetre 
a deportació forçosa sense internament en un CIE, i que garanteixi específicament 
a les persones processades per un delicte el dret de defensa i el dret preceptiu de 
comprensió de la informació sobre el procediment, per tal que les circumstàncies 
especifiques de cada cas es puguin integrar en l’enjudiciament, especialment pel que 
fa als delictes lleus, atenent circumstàncies d’arrelament familiar, social i laboral.

d) Cessi la pràctica coneguda com a «deportació exprés», mitjançant la qual la 
policia deporta persones sobre les quals pesava una ordre d’expulsió (que és de ca-
ràcter administratiu), abans d’haver transcorregut el termini màxim de la detenció, 
de setanta-dues hores, sense avís previ, sense garanties d’un control jurisdiccional 
eficaç i sense que es pugui garantir l’assistència lletrada.

e) Garanteixi en la pràctica el caràcter excepcional del procediment preferent 
d’expulsió, i prioritzi, tal com disposa la Llei orgànica 4/2000, el procediment ordi-
nari d’expulsió per damunt del preferent.

15
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions 

pertinents davant el Govern de l’Estat perquè: 
a) Segueixi les recomanacions emeses al setembre del 2001 pel comissari per als 

Drets Humans del Consell d’Europa, adreçades a tots els estats membres, pel que fa 
a la realització d’informes mèdics previs i posteriors a l’expulsió, per garantir que 
l’estat de salut física de la persona traslladada es manté després de la deportació, 
i també amb relació a la necessitat d’una major transparència d’aquests operatius i 
l’impuls d’un sistema de control independent dels vols de repatriació europeus.

b) S’estableixin, d’acord amb el Conveni del Consell d’Europa sobre la lluita 
contra el tràfic d’éssers humans, del 16 de maig de 2005, mesures d’identificació de 
víctimes del tràfic de persones per tal d’evitar-ne l’internament, de conformitat amb 
el que estableix l’article 59 bis de la Llei orgànica 4/2000.

16 
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions 

pertinents davant el Govern de l’Estat perquè modifiqui el Reial decret 162/2014, 
del 14 de març, pel qual s’aprova el reglament de funcionament i règim interior dels 
centres d’internament d’estrangers, per establir-hi criteris de funcionament i règim 
interior més clars que evitin que els jutges de control hagin d’intervenir en aspectes 
més propis de la gestió que no pas del control d’aquests centres, i perquè, mentre 
no s’aprovi aquesta modificació, asseguri el compliment estricte, íntegre i garantista 
del Reglament.

17 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a vetllar perquè el Cos de Mossos 

d’Esquadra sigui proactiu a l’hora d’investigar eventuals denúncies de maltracta-
ments o de tortura en el CIE de Barcelona o en el moment de la deportació.
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18 
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions 

pertinents davant el Govern de l’Estat perquè: 
a) Faci difusió pública dels programes de retorn voluntari i augmenti els recursos 

disponibles per a aquests programes, a fi de garantir que s’ofereixen a totes les per-
sones en situació administrativa irregular, i que permeti d’acollir-s’hi en qualsevol 
moment previ a l’execució forçosa d’una expulsió.

b) Sol·liciti a les Corts Generals la derogació de la disposició addicional desena 
de la Llei orgànica 4/2000, de l’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers 
a Espanya i la seva integració social (disposició que hi fou afegida per la Llei orgà-
nica 4/2015, del 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana), que prova de 
donar cobertura legal a la pràctica del «rebuig en frontera», també conegut com a 
«devolució en calent».

c) Enfoqui el conjunt de l’ordenament jurídic en matèria d’estrangeria basant-se 
en criteris humanitaris i centrant-se en els drets reconeguts a la persona migrant, a 
la dignitat que li és inherent com a persona i a les garanties que cal oferir-li, refor-
çant el criteri del favor libertatis pel que fa a l’aplicació de mesures cautelars en cas 
de situació administrativa irregular de la persona migrant.

d) Rectifiqui la gasiva política d’asil i refugi i desisteixi d’una interpretació ex-
cessivament restrictiva dels supòsits per a la concessió d’aquestes formes de protec-
ció internacional; ampliï la seva contribució a l’acollida per part de diversos estats 
europeus de migrants rescatats a la Mediterrània o de persones traslladades des de 
camps de refugiats o desplaçades per conflictes violents a la riba sud de la Mediter-
rània o a l’Orient Mitjà, i apliqui amb observança absolutament estricta i garantista 
el principi de no-devolució.

e) Efectuï un desplegament normatiu de les mesures cautelars diferents a l’in-
ternament, regulades per l’article 61 de l’esmentada Llei orgànica 4/2000, a fi de 
facilitar-ne l’aplicació en la pràctica com a autèntica alternativa a l’internament de 
persones en situació administrativa irregular que no es trobin subjectes a cap causa 
penal o condemna.

f) Modifiqui l’article 57.5 de la Llei orgànica 4/2000, a fi d’incloure-hi un nou 
apartat que reguli la no-imposició de la sanció d’expulsió (exceptuant-ne els casos a 
què fa referència l’enunciat de l’esmentat apartat 5 de l’article 57) a les persones que, 
havent disposat a Espanya d’autorització de residència, o de residència i treball, ha-
gin passat de manera sobrevinguda a una situació administrativa irregular.

g) Introdueixi els canvis necessaris perquè les expulsions que siguin resultat de 
la substitució de condemna regulada per l’article 57 de la Llei orgànica 4/2000 i per 
l’article 89 del Codi penal es puguin dur a terme directament des de mòduls habi-
litats a aquest efecte en els centres penitenciaris, sense necessitat de passar per un 
centre d’internament.

h) Tramiti les modificacions necessàries de la Llei orgànica 4/2000, i del reglament 
que la desplega, per a restringir en la mesura possible els supòsits d’aplicació del pro-
cediment preferent i complir les recomanacions contingudes en l’Informe del relator 
especial de les Nacions Unides sobre els drets humans dels migrants  (A/ HRC/20/24), 
del 2012, en particular pel que fa a l’exhortació als estats a considerar la possibilitat 
d’abolir progressivament la detenció administrativa dels migrants.

19 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Procurar que es revisi la Directiva 2008/115/CE, del Parlament Europeu i del 

Consell, del 16 de desembre de 2008, relativa a normes i procediments comuns als 
estats membres per al retorn dels nacionals de països tercers en situació irregular, 
a fi de donar-li una orientació més centrada en els drets i la dignitat inherent a les 



CAECRIT 21
16 de març de 2017

15 Dossier

persones migrants, d’elevar-ne els estàndards de garanties i de replantejar el recurs 
a l’internament d’estrangers irregulars per causes purament administratives.

b) Procurar que es revisi la política de fronteres de la Unió Europea i que s’obri 
una reflexió sobre el paper dels estats amb fronteres exteriors de la Unió Europea, 
especialment la frontera sud, a fi de donar-hi un enfocament humanitari i centrat en 
els drets, la dignitat i el dret a la vida de les persones migrants. 

20
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions 

pertinents davant el Govern de l’Estat perquè incrementi el suport econòmic als 
ajuntaments per reforçar els convenis amb entitats que presten un servei d’assesso-
rament jurídic a les persones internades al CIE de Barcelona, atès que aquest servei, 
que ha representat un avenç per a assegurar els drets i el benestar dels interns, no és 
suficient i cal completar l’assessorament jurídic amb un servei integral que els doni 
també suport psicosocial i que tingui incidència en l’acompanyament a les famílies 
dels interns.

21
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions 

pertinents davant el Govern de l’Estat perquè es creïn els centres oberts d’acolliment 
transitori, com a centres que permetin de garantir l’efectiva expulsió de persones en 
situació administrativa irregular sense privar-les de llibertat, uns centres en condi-
cions humanament dignes destinats a les persones en espera de repatriació que no-
més hagin comès faltes administratives.

22
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions 

pertinents davant el Govern de l’Estat perquè: 
a) No ordeni ingressos als CIE de persones provinents dels centres d’estada tem-

poral d’immigrants (CETI) de Ceuta i Melilla i, a aquest objecte, els faciliti docu-
mentació que n’eviti l’internament mentre esperen rebre els documents emesos pels 
consolats respectius.

b) Apliqui estrictament la circular de la Direcció General de la Policia 6/2014, 
que estableix els criteris que han de tenir en compte els membres dels cossos de po-
licia de l’Estat que instrueixin expedients d’expulsió abans de proposar un interna-
ment en un CIE.

c) Creï sistemes independents de supervisió dels procediments d’expulsió d’es-
trangers en situació administrativa irregular.

23
El Parlament de Catalunya manifesta l’exigència que els centres d’internament 

d’estrangers sigui transparent, que se’n publiquin totes les dades, que hi hagi opaci-
tat zero en la gestió i que siguin visibles als ulls de la ciutadania, per tal de fer més 
fàcil la tasca dels operadors que treballen amb els centres o que s’hi relacionen, des 
dels jutges i els advocats fins a les organitzacions no governamentals.

24 
1. La Comissió de Justícia i Drets Humans del Parlament de Catalunya reconeix i 

agraeix la tasca i la col·laboració permanent de les entitats que integren la campanya 
pel tancament dels centres d’internament d’estrangers (l’associació SOS Racisme, la 
fundació Migra Studium i la plataforma Tanquem Els CIE), i també la de tots els 
compareixents i institucions que al llarg d’aquests mesos han participat de manera 
desinteressada en el Grup de Treball de Revisió del Model dels Centres d’Interna-
ment d’Estrangers, i acorda demanar que, atenent la importància de la tasca duta a 
terme i el suport públic que ha tingut, aquestes conclusions siguin objecte de debat 
i votació en la propera sessió del Ple del Parlament.
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2. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’objectiu del tancament del Centre 
d’Internament d’Estrangers de Barcelona, reconeix expressament el treball persis-
tent i la implicació progressiva d’un gran nombre d’agents socials, jurídics i polítics, 
que han permès millores importants en les condicions de les persones que hi són 
internades privades de llibertat i han permès, així mateix, que: 

a) S’hagin posat en marxa els jutjats de control dels CIE per garantir el respecte 
dels drets fonamentals.

b) S’hagin ampliat els horaris i la qualitat de les visites familiars als interns.
c) S’hagi implantat un sistema de videovigilància efectiu que cobreix la major 

part dels espais.
d) Hi hagi hagut una millora parcial de l’assistència sanitària.
e) S’hagi implantat un servei d’orientació jurídica a càrrec de lletrats del Col·legi 

d’Advocats de Barcelona.
f) S’hagin retirat les mampares de les sales de comunicació.
g) S’hagi reduït, el darrer any, el nombre de denúncies per maltractaments.
El compliment d’aquestes conclusions no ha pogut estar acomplert i les vulnera-

cions de drets de les persones recloses continuen vigents als Centres d’Internament 
d’Estrangers de Catalunya i la resta de l’Estat.

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

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya insta al Govern a fer les gestions necessàries da-

vant dels organismes competents per l’immediat tancament de tots els Centres d’In-
ternament d’Estrangers, i especialment el Centre de la Zona Franca.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Giner Miguélez, Joan Josep Nuet i Pu-

jals, diputats, GP CSP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 42562 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 13.12.2016

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 42562)

Esmena 1
GP Socialista (1)
De modificació de tot el text del punt 1, nou text

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a exigir al Govern 
de l’Estat que: 

1. Iniciï en el termini més breu possible un procés que condueixi al tancament 
progressiu dels centres d’internament d’estrangers (CIE), atès que la Directiva euro-
pea (Directiva 2008/11 5/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 16 de desem-
bre, relativa a normes i procediments comuns als estats membres per al retorn dels 
nacionals de països tercers en situació Irregular) no en prescriu l’existència obliga-
tòria, i pel fet que és possible d’aplicar mesures cautelars alternatives a l’Interna-
ment, com ara la presentació periòdica davant l’autoritat, el dipòsit de documen-
tació, l’obligació de residir en un indret determinat o el règim de llibertat vigilada.
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Punt 4 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre l’Arxiu Històric de la Policia Nacional de 
Guatemala
250-00685/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 41580 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenta 
la Proposta de resolució sobre l’Arxiu Històric de la Policia Nacional de Guatema-
la, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 
Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
Guatemala és una república presidencialista, democràtica i representativa, se-

gons estableix la Constitució Política de 1985, reformada el 1993.
Les altes taxes de pobresa (53% de la població) i d’exclusió social, especialment 

aguda a les zones rurals de població indígena, situen Guatemala a la cua dels països 
iberoamericans en termes de desenvolupament humà.

Guatemala va patir un llarg conflicte armat, amb dictadures militars incloses, 
des de l’inici dels anys 60 i fins a 1996, quan es van signar els Acords de Pau. La re-
pressió de l’exèrcit contra estudiants, sindicalistes, religiosos progressistes, opositors 
moderats i militants d’esquerres i contra la població camperola, majoritàriament 
indígena, va causar 200.000 víctimes mortals (el 15% de la població total al país 
aleshores). La successió de governs militars i el seu enfrontament als moviments in-
surgents va donar pas a 36 anys de guerra civil.

Durant la dècada dels vuitanta, l’exèrcit va aplicar la tàctica de «terra arrasada» 
a partir de la qual, i sota el pretext d’eliminar la guerrilla, va implantar una política 
de terror i violència contra nombroses comunitats del poble maia el que va compor-
tar matances indiscriminades en moltes poblacions.

El conflicte a Guatemala va deixar gairebé 45.000 persones desaparegudes, 
tant de llogarrets i masos de les zones rurals (principalment de població indígena) 
com de militants d’organitzacions socials i polítiques de les zones urbanes, els cadà-
vers dels quals, majoritàriament, van anar a parar a fosses comunes.

L’any 2005, personal de la Institució del Procurador dels Drets Humans de Gua-
temala va localitzar fortuïtament un voluminós arxiu que contenia 80 milions de 
documents de caràcter històric i administratiu, abandonats en pèssimes condicions, 
i pertanyents en la seva totalitat a l’Arxiu Històric de la Policia Nacional.

Aquest fons documental es va trobar en un edifici semi abandonat pertanyent a 
la Policia Nacional, que durant el conflicte va funcionar com a presó clandestina i 
centre de tortura. És àmpliament coneguda l’existència i el funcionament del con-
junt d’edificis anomenat La Isla en el qual, segons diversos testimonis, van romandre 
detingudes il·legalment i on van ser torturades i executades extrajudicialment una 
quantitat indeterminada de persones, tant homes com dones. Amb motiu d’aquest re-
refons històric es treballa per convertir l’edifici, que actualment acull l’Arxiu Histò-
ric de la Policia Nacional de Guatemala, en el centre «Memorial per a la Concòrdia».

L’Arxiu Històric de la Policia Nacional de Guatemala (d’ara endavant AHPN de 
Guatemala) té per objectiu general enfortir l’Estat de dret a Guatemala, mitjançant 
el compliment de la llei i de la normativa internacional en matèria de drets humans 
per part de les institucions, i ajudar a garantir la seguretat jurídica al país. Es pretén 
contribuir al procés de reconciliació nacional, a través del suport a la recuperació de 
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la memòria històrica i l’accés a la justícia, i mitjançant el servei de recerca i localit-
zació de documents que puguin resultar útils com a elements d’investigació crimi-
nal i/o mitjans de prova. L’AHPN de Guatemala és un fons documental de l’Arxiu 
General d’Amèrica Central, patrimoni de la Nació i un dels més grans del seu tipus 
a tot Amèrica Llatina.

L’AHPN de Guatemala també pretén impulsar la formació d’una cultura de res-
pecte i valoració envers els arxius en general, com a recursos legals, històrics i 
culturals indispensables per a la vida institucional del país i per al rescabalament de 
les víctimes i la justícia nacional.

Els processos de recuperació, manteniment i divulgació de la informació realit-
zats per l’equip de l’AHPN de Guatemala, han estat possibles gràcies al suport de la 
cooperació internacional mitjançant el finançament de diversos programes per part 
del Govern de la Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència Catalana de Coo-
peració al Desenvolupament (ACCD), el Govern del País Basc i els governs cana-
denc, suís, holandès, suec i nord-americà (a través de l’Agència de Desenvolupament 
Internacional, USAID). Així mateix, els programes compten amb el suport tècnic 
i estratègic del Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) 
i formen part del seu «Programa d’Acompanyament a la Justícia de Transició-PA-
JUST». Aquests processos van ser acompanyats inicialment per la Institució del 
Procurador dels Drets Humans i actualment ho és pel Ministeri de Cultura i Esports 
guatemalenc.

L’AHPN de Guatemala ha tret a la llum evidència documental del període de la 
violència contrainsurgent dels anys 70 i 80 que han servit com a font d’informació 
molt valuosa per tal de demostrar el que va ocórrer en aquesta etapa de guerra civil 
a Guatemala. Alhora l’AHPN constitueix una font molt valuosa de dades sobre di-
versos aspectes històrics, sociològics i antropològics de la vida a Guatemala entre 
1881 i 1997.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts pel Sí presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Manifesta el seu suport a l’Arxiu Històric de la Policia Nacional de Guatema-

la, com a element essencial del procés institucional de recuperació de la memòria 
històrica, accés a la justícia i reconciliació social al país; 

2. Insta el Govern de la Generalitat a realitzar les gestions oportunes per tal que 
el Govern de Guatemala, en el marc d’aquest procés, continuï donant suport al cor-
recte funcionament de l’Arxiu Històric de la Policia Nacional de Guatemala vetllant 
pel respecte i la protecció del personal adscrit a l’AHPN, contribuint amb aquest 
procés al dret de les víctimes a la veritat, la justícia i la reparació.

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Punt 5 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre els nadons i infants desapareguts entre 
els anys 1936 i 1990
250-00708/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 42953 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu, Jordi Sendra Vellvè, diputat, Magdalena Casa-

mitjana i Aguilà, diputada del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que 
estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta 
de resolució sobre els nadons i infants desapareguts entre els anys 1936 i 1990, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Rela-
cions Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Parlament de Catalunya, en els darrers any i de forma reiterada han rebut di-

verses preguntes i iniciatives interessant-se per la desaparició de nens tant en els 
anys de la dictadura de Franco com fins ben entrada la democràcia.

En aquesta legislatura s’ha rebut diverses peticions de l’entitat Sos Bebès Roba-
dos demanant assessorament, protecció i suport a les seves reclamacions. Les parts 
afectades demanen que hi hagi un reconeixement pel patiment inhumà de mares i 
dels fills que hagin pogut estar sostrets dels seus entorns familiars i sol·liciten una 
resposta adequada per part de les administracions públiques.

El Parlament de Catalunya, atenent la legislació internacional, estatal i de Cata-
lunya vigent: 

L’article 8 del Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans reconeix 
el «dret humà a la vida familiar», sense ingerències externes, d’aquestes mares i al-
tres familiars afectats.

L’Estatut de Roma de la Cort Penal Internacional el tipifica com a delicte recollit 
pel Dret internacional i prohibit, que, a més, no prescriu. La desaparició forçosa es 
un delicte continuat i una vulneració permanent dels drets humans. L’obligació d’in-
vestigar perdura fins que es trobi la persona desapareguda i, per tant, fins aleshores 
no finalitza l’obligació de l’Estat d’investigar i sancionar els responsables.

L’article 25 de la Convenció internacional per a la protecció de totes les persones 
contra les desaparicions forçoses, ratificada per l’Estat espanyol el febrer de 2011, 
estableix que «els Estats parts han d’adoptar les mesures necessàries per buscar i 
identificar els nens víctimes de desaparició forçosa». En sentit semblant es pronun-
cia el protocol de Nacions Unides per prevenir, reprimir i sancionar el tràfic de per-
sones, especialment dones i infants, que va ratificar l’Estat espanyol el desembre del 
2003.

L’article 10 de la Constitució espanyola estableix que «la dignitat de la persona, 
els drets inviolables que li són inherents, el lliure desenvolupament de la personali-
tat, el respecte a la llei i als drets dels altres són fonament de l’ordre polític i de la 
pau social» i que «les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la 
Constitució reconeix s’interpretaran de conformitat amb la Declaració Universal de 
Drets Humans i els tractats i els acords internacionals sobre aquestes matèries rati-
ficats per Espanya».

L’article 4 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya propugna que «els poders pú-
blics de Catalunya han de promoure el ple exercici de les llibertats i els drets que 
reconeixen aquest Estatut, la Constitució, la Unió Europea, la Declaració universal 
de drets humans, el Conveni europeu per a la protecció dels drets humans i els altres 
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tractats i convenis internacionals subscrits per Espanya que reconeixen i garanteixen 
els drets i les llibertats fonamentals. I l’article 54 estableix que la Generalitat i els 
altres poders públics han de vetllar pel coneixement i el manteniment de la memòria 
històrica de Catalunya com a patrimoni col·lectiu que testimonia la resistència i la 
lluita pels drets i les llibertats democràtiques.

Tenint en compte el marc legislatiu i les demandes de les entitats, la necessitat 
d’aclarir els fets que aquestes entitats denuncien, i valorant que els fets requereixen 
una anàlisi profund i de caràcter transversal.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts pel Sí presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya manifesta la seva voluntat de crear un Grup de treball 

per estudiar el cas de la desaparició de nadons i infants tant en els anys de la dicta-
dura de Franco com fins ben entrada la democràcia i donar suport a les famílies que 
fa dècades que demanen l’esclariment dels fets. Aquest grup de treball podrà convi-
dar a participar en les seves reunions a experts, representants de les diferents unitats 
del Govern afectades, així com també a representants d’associacions i entitats que hi 
estiguin relacionades, amb l’objectiu de conèixer en més detall la situació i elaborar 
un informe de conclusions.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu; Jordi Sendra Vellvè, Magdalena Casamitjana 

i Aguilà, diputats, GP JS
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Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre les trames de sostracció de nadons amb 
origen en la repressió de la dictadura franquista
250-00715/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 43068 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 les trames de 
sostracció de nadons amb origen en la repressió de la Dictadura franquista, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
Diverses investigacions històriques, així com organitzacions de víctimes 

de la sostracció de nadons, denuncien que, amb origen en la immediata postguer-
ra de la Guerra Civil espanyola, van anar sorgint diverses trames de sostracció de 
menors, que haurien estès la seva activitat fins ben entrada l’etapa democràtica.

El que inicialment començà com una política de repressió, amb la sostracció dels 
fills de les republicanes i opositores al franquisme privades de llibertat, i l’entrega 
dels nadons a famílies que garantissin la seva educació en termes preferits per la 
Dictadura, va desenvolupar-se fins a esdevenir una activitat en la que el lucre dels 
participants a la trama és també un factor a tenir en compte.

Les víctimes d’aquest tipus de pràctica eren, sovint, mares solteres, molt joves, o 
bé parelles en situació d’especial vulnerabilitat, tot i que l’engany i la manipulació 
també van donar-se en altres situacions.

Tot i la naturalesa especialment execrable de les diverses situacions denunciades, 
el cert és que la investigació policial i judicial d’aquestes trames i dels diversos casos 
concrets topa encara avui amb moltes dificultats, ja que l’ocultació i la manipulació 
de documents formaven part de la pràctica denunciada.

És per això que es requereix un especial esforç de les autoritats públiques per 
contribuir a l’aclariment dels fets i per cercar formes de justícia i reparació per a les 
víctimes.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Insta al Govern de la Generalitat a presentar, a la major brevetat possible, un 

projecte de Llei 10/2009, del 30 de juny, sobre la localització i la identificació de les 
persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, i la digni-
ficació de les fosses comunes, que contingui l’ampliació de l’objecte de la llei per 
abastar els casos de sostracció de menors i adequats mecanismes per a la investiga-
ció, reconeixement, justícia i reparació d’aquests casos, així com el reconeixement 
de la condició de víctimes per a les persones afectades per les situacions descrites.

2. Insta al Govern de la Generalitat a cercar els mecanismes i fórmules més adients 
per facilitar la tasca d’investigació en els casos en els que es sospiti que hi ha hagut 
una sostracció de menor, en especial pel que fa a l’accessibilitat de les dades que pu-
guin ser d’interès per l’aclariment del cas.

3. Insta al Govern de la Generalitat a crear un Servei d’Informació a Afectats i 
Afectades per la Possible Sostracció de Nadons, per facilitar orientació i atenció a 
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les víctimes, i a coordinar els seus esforços amb el servei creat a nivell estatal, en 
especial pel que fa al fitxer de perfils genètics i al creuament de dades.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 48209 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 23.01.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 48209)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació de tota la proposta

El Parlament de Catalunya manifesta la seva voluntat de crear un Grup de tre-
ball per estudiar el cas de la desaparició de nadons i infants tant en els anys de la 
dictadura de Franco com fins ben entrada la democràcia i donar suport a les famí-
lies que fa dècades que demanen l’esclariment dels fets. Aquest grup de treball podrà 
convidar a participar en les seves reunions a experts, representants de les diferents 
unitats del Govern afectades, així com també a representants d’associacions i enti-
tats que hi estiguin relacionades, amb l’objectiu de conèixer en més detall la situació 
i elaborar un informe de conclusions.
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