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

Proposta de resolució sobre el bloqueig de la Franja de Gaza
250-00582/11

PRESENTACIÓ: GP SOC; GP CUP-CC; PORTAVEU DEL GP CSP A LA CAECRIT

Reg. 36956 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.10.2016

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialista, Joan 

Josep Nuet i Pujals, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relaci-
ons Institucionals i Transparència del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot, Anna Gabriel i Sabaté, 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 el bloqueig a la 
Franja de Gaza, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior i 
Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
Durant el mes d’agost de l’any 2005, les autoritats israelianes van executar el Pla 

de Desconnexió aprovat poc temps abans per la Knesset. Aquest pla preveia el final 
de tota presència civil israeliana a la Franja de Gaza, ocupada des de la Guerra dels 
Sis Dies de 1967, i amb el desmantellament dels assentaments israelians es va produir 
també la retirada de les forces militars i policials israelianes del territori de la Franja.

No obstant això, el control de l’Estat d’Israel sobre l’espai aeri i marítim de la 
Franja, així com sobre les seves fronteres terrestres (llevat de la frontera terrestre 
amb Egipte), es manté des d’aleshores. A tots els efectes, des del punt de vista del 
Dret Internacional, l’Estat d’Israel és la potència ocupant de la Franja de Gaza i se-
gueix vinculat per les obligacions establertes al Reglament de La Haia de 1907 (arts. 
42 a 56), així com per les establertes al IV Conveni de Ginebra, relatiu a la protecció 
deguda a les persones civils en temps de guerra, de 1949 (arts. 27 a 34 i 47 a 78), 
així com per determinades disposicions del Protocol Addicional I i pel dret interna-
cional humanitari consuetudinari.

Aquestes obligacions, en el seu conjunt, suposen un deure de protecció a la po-
blació civil dels territoris ocupats. Entre d’altres qüestions, es contempla que, «En 
tota la mesura dels seus recursos, la Potència ocupant té el deure d’abastar a la 
població amb queviures i productes mèdics; haurà, especialment, d’importar que-
viures, medicaments i qualsevol altre article necessari quan siguin insuficients els 
recursos del territori ocupat» (IV CG, art. 55). També que «En tota la mesura dels 
seus mitjans, la Potència ocupant té el deure d’assegurar i mantenir, amb la col·la-
boració de les autoritats nacionals i locals, els establiments i els serveis mèdics i 
hospitalaris, així com la sanitat i la higiene públiques al territori ocupat, en parti-
cular adoptant i aplicant les mesures profilàctiques i preventives necessàries per tal 
de combatre la propagació de malalties contagioses i d’epidèmies. S’autoritzarà que 
el personal mèdic de tota índole pugui dur a terme la seva missió» (IV CG, art. 56).

Val la pena destacar la prohibició dels càstigs col·lectius, així com de tota mesu-
ra d’intimidació i de terrorisme (IV CG, art. 33), i la prohibició de la destrucció de 
béns mobles i immobles, públics o privats, dels territoris ocupats, llevat dels casos 
en els quals aquesta destrucció sigui absolutament necessària a causa de les ope-
racions bèl·liques (IV CG, art. 53). Més encara es fa necessari recordar, tenint en 
compte les diverses operacions militars que les forces armades d’Israel han desfer-
mat a la Franja de Gaza en la darrera dècada (Hivern Calent, 2008; Plom Fos, 2008-
2009; Pilar Defensiu, 2012; Marge Protector, 2014), que «La població civil i les per-
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sones civils gaudiran de protecció general contra els perills procedents d’operacions 
militars» (IV CG, art. 51.1), i que «Es prohibeixen els atacs indiscriminats», essent 
aquests «els que no estan dirigits contra un objectiu militar concret» i «els que em-
pren mètodes o mitjans de combat que no es poden dirigir contra un objectiu militar 
concret» (IV CG, art. 51.4.a i b).

A banda de les operacions militars esmentades, en el transcurs de les quals es va 
incórrer en destruccions i atacs prohibits de conformitat al dret internacional, d’en-
çà del mes de juny del 2007, Israel ha estat aplicant un bloqueig a la Franja de Gaza 
que, per bé que ha experimentat diferents fases pel que fa a les formes i la intensitat, 
suposa una clara infracció dels seus deures com a potència ocupant.

A la Franja de Gaza, segons l’estimació del 2015, hi viuen 1,85 milions de perso-
nes, en un territori de 365 km2 aproximadament. El 71% de la població té la condi-
ció de refugiat. Es tracta, per tant, d’una àrea densament poblada que no pot produir 
tot allò que la seva població necessita. Les operacions militars esmentades i els  9 
anys de bloqueig de la Franja han produït una situació humanitària que només es pot 
qualificar de catastròfica. Dos terços de la població de Gaza es troben en situació 
d’inseguretat alimentària. Segons dades de l’UNRWA referides al mes de setem-
bre del 2015, 876.497 persones depenien de l’ajuda alimentària proporcionada per  
l’UNRWA a la Franja de Gaza (eren poc més de 80.000 l’any 2000), el PIB per capi-
ta ha caigut un 29% entre el 2005 i el 2014, i l’any 2014 només van exportar-se des 
de Gaza 228 càrregues de camió (davant les 9319 de l’any 2005). L’atur ha assolit un 
41,5%, mentre l’atur juvenil ha passat del 28% l’any 2000 al 68% del 2015. Un 35% 
de les terres cultivables i un 85% de les zones de pesca de la Franja de Gaza estan 
afectades per les restriccions israelianes. Els aqüífers de la Franja estan fortament 
contaminats, i segons les dades de l’UNRWA del 2015, es preveia que l’any 2016 
tota l’aigua de la Franja fos no apta per al consum humà (actualment s’estima que el 
90-95% de l’aigua està contaminada), i que l’any 2020 el dany a l’aqüífer fos irre-
versible. Les restriccions al subministrament elèctric suposen talls de 12 a 16 hores 
diàries, el que afecta al tractament d’aigües residuals, sanejament i potabilització.

El bloqueig, agreujat per les restriccions imposades per Egipte al pas de Rafah, 
afecta a tot tipus de subministraments, inclosos els necessaris per a la reconstrucció 
dels habitatges destruïts durant les operacions militars esmentades o el manteniment 
de les infraestructures. Les importacions a Gaza via Israel han passat de 82.401 
càrregues de camió l’any 2007 a 30.881 l’any 2015 (fins al maig). L’aeroport inter-
nacional de Gaza roman tancat. Les restriccions als béns importats també afecten  
a la disponibilitat de subministraments mèdics, material d’un sol ús i medicaments 
a  la Franja de Gaza. S’ha produït un repunt de la mortalitat infantil (de 20,2 morts 
per 1000 naixements l’any 2008, a 22,8/1000 l’any 2013). Les restriccions afecten 
també als moviments de les persones, que es veuen fins a tal punt limitats que es 
pot dir que la immensa majoria de la població palestina de Gaza no en pot sortir, ni 
per anar a altres territoris ocupats de Palestina, com Cisjordània. La situació és tan 
greu que un informe del 2015 de l’UNCTAD (Conferència de les Nacions Unides 
sobre Comerç i Desenvolupament), afirma que la Franja de Gaza podria arribar a 
ser inhabitable l’any 2020.

El secretari general de Nacions Unides, Ban Ki-moon, en la seva darrera visita a 
Gaza durant el juny del 2016, va afirmar que el bloqueig sobre la Franja de Gaza era 
un càstig col·lectiu, refermant així anteriors pronunciaments de l’OHCHR i l’UNHRC.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Condemna el bloqueig de la Franja de Gaza, per raó de ser contrari al dret in-

ternacional i constituir un càstig col·lectiu prohibit a la potència ocupant, i per raó 
de la catastròfica situació humanitària a la que ha contribuït pel seu abast i durada.
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2. Insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a realitzar totes les accions, per 
tal de contribuir a l’aixecament del bloqueig per part d’Israel i d’Egipte.

Palau del Parlament, 15 de setembre de 2016
Ferran Pedret i Santos portaveu adjunt GP SOC; Joan Josep Nuet i Pujals, por-

taveu a la CAECRIT GP CSP; Anna Gabriel i Sabaté, portaveu GP CUP-CC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 41009 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 09.11.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 41009)

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

El Parlament de Catalunya: 
1. Fa una crida a la resolució negociada del conflicte entre Israel i Palestina, 

amb un acord que garanteixi el compliment de les resolucions de les Nacions Uni-
des, el respecte dels drets humans i la sortida al bloqueig de Gaza.

2. Reclama que no es reprengui l’ofensiva de l’exèrcit israelià sobre Gaza ni tam-
poc els atacs dels grups armats palestins a Israel.

3. Respecta les conclusions de la sessió especial del Consell de Drets Humans de 
l’ONU, que va tenir lloc el passat 21 de juliol de 2014, sobre la situació a Gaza i les 
violacions dels drets humans.
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Punt 2 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la reactivació dels mecanismes 
bilaterals de relació entre l’Estat i la Generalitat
250-00612/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 38211 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

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 reactivació 
dels mecanismes bilaterals de relació Estat-Generalitat., per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
Durant els darrers anys hem viscut una triple crisi: econòmica, social i institu-

cional. Hi ha influències mútues entre els tres aspectes esmentats, sens dubte, i en el 
seu conjunt els seus efectes s’han deixat sentir també en la creació de les condicions 
per a l’actual bloqueig institucional. En la present crisi de les nostres institucions ha 
coincidit una crisi de representació amb una crisi del model d’organització territo-
rial de l’Estat.

Els Estats compostos tenen problemes que es poden reconduir, bàsicament a tres 
categories: problemes relacionats amb la distribució de competències, problemes 
relacionats amb la distribució de recursos, i problemes relacionats amb el reconei-
xement mutu a l’interior de la diversitat que els composa. El nostre n’és un cas ben 
clar, i cal adreçar sense dilació les causes estructurals de cadascun dels problemes 
existents en aquestes tres categories.

D’ençà del setembre de l’any 2012, si no abans, les relacions entre el Govern de la 
Generalitat de Catalunya i del Govern d’Espanya han estat excepcionalment tenses, 
per raons diverses i amb responsabilitats que, tot i que seria llarg d’escatir, podem 
afirmar que estan ben distribuïdes.

Amb independència dels objectius polítics que es plantegin un i altre govern, da-
vant la situació de bloqueig actual es fa inexcusable, en benefici de la ciutadania de 
Catalunya, que s’abordin un seguit de temes i aspectes que són de rellevància per a 
aquesta i per al propi autogovern.

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

Proposta de resolució
El Parlament: 
1. Fa una crida a l’establiment d’un marc de diàleg entre el Govern de la Gene-

ralitat de Catalunya i el Govern d’Espanya, en el qual puguin trobar canals de so-
lució la multiplicitat d’afers d’interès públic que, fins al moment actual, es troben 
bloquejats.

2. Insta el Govern de la Generalitat a reactivar la Comissió Bilateral Estat-Ge-
neralitat, que no s’ha reunit des del 19 de juliol de 2011, i que d’acord amb l’article 
183 EAC, constitueix el marc general i permanent de relació entre els governs de la 
Generalitat i de l’Estat a l’efecte de la participació i la col·laboració de la Generali-
tat en l’exercici de les competències estatals que afectin l’autonomia de Catalunya, 
així com de l’intercanvi d’informació i l’establiment, si escau, de mecanismes de 
col·laboració en les polítiques públiques respectives i els assumptes d’interès comú.

3. Insta al Govern de la Generalitat a reactivar la Comissió Mixta de Traspassos 
Estat-Generalitat, la tasca més important de la qual és, segons mandat estatutari, 
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l’elaboració i l’aprovació dels acords de traspàs de serveis i mitjans de l’Adminis-
tració de l’Estat necessaris per a l’exercici de les competències de la Generalitat de 
Catalunya.

4. Insta al Govern de la Generalitat a reactivar la Comissió Mixta d’Afers Eco-
nòmics i Fiscals, a la que li correspon la concreció, l’aplicació, l’actualització i el se-
guiment del sistema de finançament i també la canalització del conjunt de relacions 
fiscals i financeres de la Generalitat i l’Estat.

5. Insta al Govern de la Generalitat a reactivar la Comissió Bilateral d’Infra-
estructures, i en aquest marc negociar amb el Govern d’Espanya la revisió de la 
política inversora de l’Estat a Catalunya i acordar un pla d’inversions pels propers 
cinc anys d’aquelles infraestructures bàsiques responsabilitat del govern de l’Estat, 
fixant com a objectiu que el percentatge d’inversió es correspongui al seu pes en el 
PIB d’Espanya tal com en el seu dia va marcar l’addicional tercera de l’Estatut de 
Catalunya, i sense dilació l’impuls del corredor mediterrani i la millora del servei 
de rodalies. Insta també a negociar amb urgència els aspectes relatius a la gestió 
aeroportuària.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC 
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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 com-
prensió de la informació sobre el procediment, per tal que les circumstàncies espe-
cifiques 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-
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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 segure-
tat 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 fo-
namentals, 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.
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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 
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.
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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, 
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: 
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a) Es garanteixi que tota persona a qui s’identifiqui que es trobi en situació ad-
ministrativa irregular, i especialment si s’ordena d’ingressar-la en un CIE, sigui con-
venientment informada, segons el que estableixen els articles 59.2 i 59 bis.2 de la 
Llei orgànica 4/2000, a fi que es puguin acollir, si escau, al que estableixen aquests 
articles.

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.
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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.

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 regla-
ment que la desplega, per a restringir en la mesura possible els supòsits d’aplicació 
del procediment 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 conside-
rar la possibilitat d’abolir progressivament la detenció administrativa dels migrants.
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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 
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 per-

tinents davant el Govern de l’Estat perquè incrementi el suport econòmic als ajunta-
ments per reforçar els convenis amb entitats que presten un servei d’assessorament 
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 su-
port 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 
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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.

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 de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la situació de la Casa Àsia amb relació 
als incompliments del Govern
250-00652/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 39871 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.11.2016

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 actual 
situación de la Casa Asia en relación con los incumplimientos del Gobierno de la 
Generalitat, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Acció Exterior i Coopera-
ció, Relacions Institucionals i Transparència, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Según la normativa actualmente aplicable, una de las principales funciones del 

Parlament de Cataluña es el impulso y el control de la acción exterior que el Gobi-
erno de la Generalitat lleve a cabo en interés de Cataluña.

Igualmente, uno de los principios básicos de la normativa en materia de acción 
exterior de la Generalitat de Cataluña es la transparencia en la actuación de los po-
deres públicos, así como el principio de lealtad institucional mutua y la búsqueda 
de sinergias con el Gobierno del Estado y con las otras administraciones públicas 

Según el propio Plan Estratégico de Acción Exterior y de Relaciones con la 
Unión Europea 2015-2018 del Gobierno de la Generalitat, tanto China, Japón, Corea 
del Sur, así como Rusia, son países prioritarios en la acción exterior y la promoción 
de los intereses de los ciudadanos de Cataluña.

Teniendo en cuenta lo anterior, parecería sensato y razonable que el Gobierno de 
la Generalitat de Cataluña intensificara su participación en Casa Asia, institución 
con sede en Barcelona e impulsora de un marco estable de las relaciones exteriores 
en ámbitos tan esenciales como el socioeconómico o el cultural del conjunto de Es-
paña y especialmente de Cataluña con países asiáticos. La Casa Asia se configuró 
jurídicamente como un consorcio adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación en el que participa la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de 
Barcelona y el Ayuntamiento de Madrid, en el que todas estas instituciones, como 
miembros, se comprometen, entre otras cosas, a realizar una serie de aportaciones 
económicas necesarias para sus actividades.

Tal y como ha sido confirmado por él mismo, el Govern a pesar de haber inici-
ado un proceso de apertura de delegaciones y oficinas propias en varios países ex-
tranjeros en los últimos años asumiendo el consiguiente coste de sus infraestructu-
ras, no ha cumplido con su obligación de realizar las aportaciones necesarias para 
el mantenimiento de Casa Asia.

Esta situación de reiterado y deliberado incumplimiento del Govern ha forzado a 
Casa Asia a realizar una serie de ajustes entre los que se incluye el desplazamiento 
de su sede para mantener la viabilidad de sus actividades.

No obstante, recientemente han sido notorios y conocidos los problemas que 
Casa Asia está sufriendo a consecuencia de los incumplimientos de los sucesivos 
Governs. Entre ellos, es especialmente flagrante el desahucio judicialmente decreta-
do de su nueva sede, algo que parece haber despertado malestar en países asiáticos 
con los que esta institución ha vehiculado las relaciones exteriores de España. En-
tre dicho países se encuentran Afganistán, Australia, Bangladesh, China, Repúbli-
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ca Popular Democrática de Corea, República de Corea, Filipinas, India, Indonesia, 
Irán, Japón, Kazajstán, Malasia, Nueva Zelanda, Pakistán, Tailandia, Uzbekistán y 
Vietnam.

Cabe recordar que conforme a los Estatutos de Casa Asia, la Generalitat de Ca-
taluña se compromete a realizar, al menos, el 20% de los gastos ordinarios, lo que 
según lo previsto en el momento de su constitución comportaba el desembolso de, al 
menos, 600.000 euros. No obstante, como mínimo para el ejercicio 2014, constaba, 
según la propia auditoría financiera del Consorcio Casa Asia, que la Generalitat de 
Cataluña adeudaba más de 162.000 euros a dicha institución.

En consecuencia, el Gobierno de la Generalitat debe realizar anualmente una 
aportación dineraria a Casa Asia. No obstante, en el año 2016 la Generalitat de Ca-
taluña no ha realizado dicha aportación comprometiéndose meramente a estudiar la 
posibilidad de realizar una aportación extraordinaria.

Esta última circunstancia es algo totalmente inaceptable por varias razones. Por 
razones jurídicas, porque dicha aportación financiera es un gasto debido y no dis-
crecional como miembro del Consorcio Casa Asia. Por razones políticas, porque 
supone un incumplimiento de los propios compromisos del Govern en relación con 
su Plan Estratégico de Acción Exterior y de Relaciones con la Unión Europea 2015-
2018.

Teniendo en cuenta lo anterior, consideramos que el Govern debe cumplir con 
sus obligaciones e intensificar sus esfuerzos con aquellas instituciones que vehiculan 
y han vehiculado acción exterior catalana.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a 
1. Dar cumplimiento a los compromisos políticos y financieros adquiridos pre-

viamente adquiridos cuya perpetuación dificulta el desarrollo de las relaciones ex-
teriores de la Generalitat y del conjunto de España con países asiáticos geopolítica-
mente estratégicos tan importantes como los citados en la exposición de motivos a 
través de entes u organismos como Casa Asia.

2. Establecer un compromiso de dotación presupuestaria en relación a Casa Asia 
para los próximos años, al menos, por el tiempo que dure el Plan Estratégico de Ac-
ción Exterior y de relaciones con la Unión Europea 2015-2018 aprobado.

3. Rendir cuentas anualmente del cumplimiento de este compromiso financiero 
ante el Parlament.

4. Informar de todas y cada una de las consecuencias que sus reiterados incum-
plimientos están suponiendo para el Consorcio Casa Asia.

El Parlament de Cataluña subraya la importancia de: 
1. Sustanciar las comparecencias del Director de la Casa Asia para explicar la 

actual situación de la misma y su papel en el desarrollo del Plan Estratégico de Ac-
ción Exterior y de Relaciones con la Unión Europea 2015-2018.

2. Solicitar y sustanciar la comparecencia de los representantes de la Generalitat 
de Cataluña en el Consorcio Casa Asia para para explicar la actual situación de la 
misma y su papel en el desarrollo del Plan Estratégico de Acción Exterior y de Re-
laciones con la Unión Europea 2015-2018.

Palacio del Parlamento, 25 de octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP C’s 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 45678 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 13.12.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 45678)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 1 de l’apartat «El Parlament de Catalunya insta el Govern 
de la Generalitat a:»

1. Desenvolupar les relacions exteriors de la Generalitat amb els països asiàtics 
geo-políticament estratègics a través dels mecanismes o organismes que s’estimin 
més adients, com per exemple Casa Àsia.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2 de l’apartat «El Parlament de Catalunya insta el Govern 
de la Generalitat a:»

2. Establir el compromís de dotació pressupostària que es consideri adequat per 
al correcte desenvolupament d’aquesta política envers els països asiàtics pels proper 
anys, al menys pel temps que duri el Pla Estratègic d’Acció Exterior i de relacions 
amb la Unió Europea 2015-2018 aprovat.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De supressió del punt 3 de l’apartat «El Parlament de Catalunya insta el Govern 
de la Generalitat a:»

3. Rendir comptes anualment del compliment d’aquest compromís financer da-
vant del Parlament.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
De supressió del punt 4 de l’apartat «El Parlament de Catalunya insta el Govern 
de la Generalitat a:»

4. Informar de totes i cadascuna de les conseqüències que els seus reiterats in-
compliments estan suposant per al Consorci Casa Àsia.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí (5)
De supressió del punt 2 de l’apartat «El Parlament de Catalunya subratlla la 
importància de:»

2. Sol·licitar i substanciar la compareixença dels representants de la Generalitat 
de Catalunya en el Consorci Casa Àsia per explicar l’actual situació de la mateixa i 
el seu paper en el desenvolupament del Pla Estratègic d’Acció Exterior i de Relaci-
ons amb la Unió Europea 2015-2018.
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el Pla director de cooperació al 
desenvolupament 2015-2018
250-00766/11

PRESENTACIÓ: GP SOC, GP CSP, GP PPC

Reg. 46235 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.12.2016

A la Mesa del Parlament
Els grups sotasignants, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 

Reglament del Parlament, presenta la Proposta de resolució sobre el Pla de Coope-
ració al Desenvolupament, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció 
Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 26/2001, del 31 de desem-

bre, de cooperació al desenvolupament.
Atès que dita Llei, en l’article 8.1 sobre el pla director, articula que «l’Adminis-

tració de la Generalitat ha d’elaborar amb una periodicitat quadriennal un pla direc-
tor que estableixi les previsions de recursos i les prioritats geogràfiques i sectorials 
que s’hauran de respectar i concretar en els plans anuals de cooperació al desenvo-
lupament.»

Atès que la Disposició addicional tercera de dita llei recull que «l’Administració 
de la Generalitat ha d’augmentar gradualment les aportacions destinades a la co-
operació al desenvolupament i la solidaritat internacional fins a assolir l’aportació 
del 0,7% dels seus ingressos corrents incondicionats, en els pressupostos per a l’any 
2010, com a màxim.»

Atès que el quart Pla director de cooperació al desenvolupament 2015 - 2018 va 
ser aprovat en aquest Parlament el proppassat 22 d’abril de 2015.

Atès que el Pla director vigent, en el seu punt 9.1 Recursos Econòmics recull el 
compromís d’«augmentar la partida pressupostària del Govern en matèria de coope-
ració al desenvolupament de manera sostinguda amb l’objectiu d’assolir el 0,4% dels 
ingressos corrents incondicionats el 2018.»

Atès que dit Pla director obliga al Govern en el seu punt 9.2 Recursos Econòmics 
que «cada any, el pressupost de cooperació s’augmentarà com a mínim en les quan-
titats següents: 5 milions d’euros durant l’any 2016, 10 milions d’euros en l’exercici 
del 2017 i 10 milions d’euros en l’exercici del 2018» i que «Aquest increment absolut 
es destinarà a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, atès que els 
departaments calculen l’aportació respectiva en funció de la disponibilitat pressu-
postària, i no tenen partides específiques en aquesta matèria».

Atès que el mateix Pla director recull en el punt 9 Recursos Econòmics que «per 
a l’exercici del 2015, primer any d’aplicació del nou pla, el pressupost de l’Agèn-
cia Catalana de Cooperació al Desenvolupament es va establir en la quantitat de 
8.610.545 euros», el pressupost que s’hauria d’assolir pel 2017 és de 23.610.545 eu-
ros, que corresponen a l’increment de 5 milions d’euros pel 2016 més els 10 milions 
d’euros pel 2017.

Per aquests motius, el Grups sotasignants presenten la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Insta al Govern a augmentar la partida pressupostària del Govern en matèria 

de cooperació al desenvolupament de manera sostinguda amb l’objectiu d’assolir el 
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0,4% dels ingressos corrents incondicionats el 2018, tal i com preveu el Pla director 
de cooperació 2015-2018.

2. Exigeix al Govern que el pressupost de l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament per al 2017 assoleixi els 23,6 milions d’euros, tal i com preveu el 
Pla director de cooperació 2015-2018.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2016
Eva Granados Galiano, GP SOC; Joan Coscubiela Conesa, GP CSP; Alejandro 

Fernández Álvarez, GP PPC; portaveus

ESMENES PRESENTADES

Reg. 50536 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 16.02.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 50536)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
D’addició del punt 1

1. Insta al Govern a augmentar la partida pressupostària del Govern en matèria 
de cooperació al desenvolupament de manera sostinguda amb l’objectiu de poder as-
solir el 0,4% dels ingressos corrents incondicionats el 2018, tal i com preveu el Pla 
director de cooperació 2015-2018.

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

2. Exigeix al Govern que el pressupost de l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament per al 2017 assoleixi, el 2018 els compromisos previstos pel Pla 
director de cooperació 2015-2018.
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