
1. Proposta de resolució sobre l’acció internacional  
i la cooperació al desenvolupament dels ajuntaments. 
Tram. 250-00589/10. Grup Parlamentari Socialista. 
Debat i votació de la Proposta de resolució i de les es- 
menes presentades (text presentat: BOPC 106, 67;  
esmenes: BOPC 133, 15).

2. Proposta de resolució sobre el compliment de la Re-
solució 732/IX, sobre la continuïtat del suport institu-
cional i econòmic a la Taula Catalana per la Pau i els 
Drets Humans a Colòmbia. Tram. 250-00621/10. Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa. Debat i votació de la Pro-
posta de resolució i de les esmenes presentades (text 
presentat: BOPC 115, 76; esmenes: BOPC 149, 31).

3. Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Royo 
Aspa i de Rita Huybens, membres de la Xarxa d’En-
titats per la República Democràtica del Congo, da-
vant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i  
Cooperació perquè informin sobre l’organització i els  
continguts de l’espai de diàleg previst durant el Mo-

bile World Congress i el seu finançament. Tram. 356-
00369/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació de 
la sol·licitud de compareixença.

4. Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació amb el president de l’Institut 
Català Internacional per la Pau per a presentar l’informe 
i la memòria d’activitats del 2012. Tram. 359-00007/10. 
Rafael Grasa i Hernández, President de Institut Català 
Internacional per la Pau. Sessió informativa.

5. Compareixença d’una representació de la Federació 
Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el Des-
envolupament davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació per a informar sobre la federació 
sorgida de la fusió de tres federacions catalanes d’or-
ganitzacions no governamentals. Tram. 357-00047/10. 
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació. 
Compareixença.
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PUNT 1 | DEBAT I VOTACIÓ DE LA 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ I DE 
LES ESMENES PRESENTADES

Proposta de resolució sobre l’acció interna-
cional i la cooperació al desenvolupament 
dels ajuntaments
Tram. 250-00589/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20628 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Miquel Iceta i Llo-
rens, diputat, Núria Segú Ferré, diputada del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior,  
Unió Europea i Cooperació.

Exposició de motius

En els darrers 20 anys els ajuntaments han dut a ter-
me una important actuació en l’àmbit de la cooperació 
internacional i el foment de la solidaritat, donant lloc 
a una veritable política pública des dels ens locals que 
ha merescut un ampli suport ciutadà i un notable reco-
neixement internacional.

Ara aquesta política de cooperació i solidaritat pot 
veure’s limitada no només per efectes de la crisi i els 
seus efectes sobre els pressupostos públics –cosa més 
o menys inevitable– sinó, sobretot, per l’aprofitament 
que estan fent alguns governs per a desmantellar l’au-
tonomia local i les polítiques de solidaritat.

La política de cooperació internacional és part de l’ac-
ció internacional dels municipis. Vivim en un món 
global, amb fortes interdependències i els governs 
locals no poden viure aïllats. Avui més que mai són 
necessàries actuacions de promoció internacional, 
d’atracció inversions, captació de turisme, d’acolli-
ment d’esdeveniments que actuïn com a motors eco-
nòmics i generadors d’ocupació, cal acompanyar els 
nostres emprenedors i empreses en la seva projecció 
internacional. Tot això cal fer-ho també des del món 
local. La internacionalització de les nostres ciutats i 
viles és una realitat creixent que cal acompanyar. Una 
societat més internacional necessita també relacions 
internacionals en els àmbits econòmics, socials i cul-
turals. Les relacions internacionals són també una ne-
cessitat per la gestió del dia a dia dels nostres governs 
locals que sovint troben en les experiències d’altres 
països ensenyaments i bones pràctiques molt útils, ai-
xí com la possibilitat de comparar experiències.

Aquest no és un caprici dels ajuntaments catalans, si-
nó una pràctica habitual en els municipis europeus i 
cada vegada més de més llocs del món. Per això exis-
teixen organismes i estructures internacionals de  
governs locals en el que participen els nostres ajunta-
ments, alguns d’ells institucionalitzats (com el Comitè 
de les regions de la UE) o amb reconeixement inter-
nacional (Ciutats i Governs Locals Units, CGLU, està 
reconeguda com a interlocutor pel sistema de Nacions  
Unides). Entenem que si el municipalisme català for-
ma part del municipalisme internacional, de les xar-
xes de ciutats per fer sentir la veu del món local i per 
intercanviar experiències, ha d’assumir també les 
responsabilitats que comporta, entre d’altres, i prin-
cipalment, el deure de la solidaritat, doncs estem 
 convençuts que per a construir una societat més justa 
i de pau, és imprescindible treballar en el foment dels 
valors que la fan possible, per això ens cal l’educació 
per la solidaritat.

Hem d’aprofitar el potencial que proporciona el caràc-
ter pluricultural de les nostres ciutats i viles per apro-
fundir el nostre coneixement del món, per millorar la 
relació i la comprensió entre pobles, per establir nous 
lligams humans, solidaris i també, perquè no, eco- 
nòmics i comercials. El codesenvolupament es plante-
ja com una eina de desenvolupament comú que ajuda 
també a l’acolliment i integració de la nova ciutadania 
en la nostra societat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Reconeix la importància de la tasca dels ajunta-
ments catalans en matèria d’acció internacional i de 
cooperació al desenvolupament, àmbit en el que, a 
través d’una gran quantitat de projectes exitosos, s’ha 
acumulat una experiència molt valuosa que la societat 
catalana no pot perdre.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

2. Reconèixer i recolzar l’acció internacional dels mu-
nicipis i de la cooperació al desenvolupament realitza-
da des dels ajuntaments catalans

3. Vetllar perquè l’escassetat de recursos públics no 
produeixi la destrucció de persones i entitats (en de-
finitiva, de coneixement) que formen el teixit solidari 
municipal, doncs aquesta eventual desaparició total o 
parcial tindria conseqüències negatives per Catalunya 
a mig termini.

4. Garantir que la modificació legislativa que impulsa 
el Govern sobre la reforma dels Governs Locals pos-
sibiliti que aquests puguin seguir promovent projectes 
de cooperació descentralitzada.
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5. Instar al Govern de l’Estat per tal de què el Projecte 
de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Admi-
nistració Pública que està impulsant, garanteixi igual-
ment la possibilitat de què els ens locals puguin seguir 
promovent projectes de cooperació descentralitzada.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Miquel Iceta i Llo-
rens, Núria Segú Ferré, diputats, del GP SOC

Esmenes presentades
Reg. 30799 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la CAEUEC, 23.07.2013

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 30799)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

De modificació del punt 3

«Vetllar perquè l’escassetat de recursos públics no 
provoqui la desaparició ni disminució de persones i 
entitats (en definitiva, de coneixement) que formen el 
teixit solidari municipal, ja que aquesta eventual des- 
aparició total o parcial tindria conseqüències negati-
ves per Catalunya a mig termini.»
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PUNT 2 | DEBAT I VOTACIÓ DE LA 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ I DE 
LES ESMENES PRESENTADES

Proposta de resolució sobre el compliment de 
la Resolució 732/IX, sobre la continuïtat del 
suport institucional i econòmic a la  Taula Cata-
lana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia
Tram. 250-00621/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 25883 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Sara Vilà Galan, dipu-
tada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis- 
sió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació.

Exposició de motius

Aquests dies hem tingut la notícia que l’equip tècnic 
de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a 
Colòmbia ha de tancar per manca de finançament de 
les administracions públiques catalanes.

L’equip tècnic de la Taula facilita i impulsa tota la tas-
ca que aquesta porta a terme, per la qual cosa, la seva 
desaparició hipoteca greument el futur d’aquest espai 
català de concertació, únic a Catalunya i Europa per 
la implicació de la societat civil i de les institucions, 
després de 12 anys de tasca creixent i ininterrompuda 
a Catalunya i, de retruc, a Colòmbia.

L’equip tècnic de la Taula ha treballat fermament du-
rant una dècada perquè algun dia pogués arribar el 
que, precisament ara, està vivint Colòmbia: un procés 
de pau. Una solució política negociada que la Taula 
difícilment podrà acompanyar.

La Taula ha organitzat 11 edicions seguides de les 
Jornades sobre Colòmbia. Ha organitzat, fa només 3 
setmanes, la Mesa Europea de Pau al Parlament de 
Catalunya, una de les 4 Meses europees per la pau a 
Colòmbia que s’han fet a Europa, amb la participació 
del Congrés de la República colombiana, per recollir 
i traslladar a la mesa de negociacions de l’Havana les 
propostes de l’exili i l’emigració colombiana. La Mesa 
es va cloure en un acte solemne que va acollir i inaugu-
rar la Presidenta d’aquella institució, Núria de Gispert.

L’equip tècnic ha rebut, escoltat i acompanyat en tots 
aquests anys a centenars de persones que treballen 

amb el mateix objectiu de pau amb justícia social que 
té la Taula: defensores i defensors de drets humans, re- 
presentants del moviment social, sindicalistes, acom-
panyants internacionals o ciutadans i ciutadanes 
 anònims que pensen que la pau i els drets humans són 
més necessaris que mai en una Colòmbia colpejada 
per un despietat i llarguíssim conflicte social i armat.

L’actual manca de suport de les administracions públi-
ques catalanes a la pervivència de la Taula Catalana per 
la Pau i els Drets Humans a Colòmbia sembla respondre 
a una política pública de desentendre’s de la coopera-
ció amb aquest país en un moment tan transcendental.

El Parlament de Catalunya va aprovar el juliol passat 
la resolució 732/IX en què, a més de valorar molt po-
sitivament el treball que desenvolupa la Taula, insta el 
Govern de la Generalitat i la resta d’institucions a se-
guir donant-li tot el suport econòmic i polític. Aquesta 
resolució –aprovada per unanimitat dels grups parla-
mentaris de la Comissió de Cooperació i Solidaritat– 
no ha estat tinguda en compte.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a 

1) Complir la Resolució 732/IX del Parlament de Ca-
talunya, sobre la continuïtat del suport institucional i 
econòmic a la Taula Catalana per la Pau i els Drets 
Humans a Colòmbia.

2) Continuar donant suport institucional i econòmic 
a la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a 
Colòmbia per tal de garantir-ne la continuïtat.

Palau del Parlament, 17 de juny de 2013

Dolors Camats i Luis Sara Vilà Galan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades
Reg. 33320 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la CAEUEC, 12.09.2013

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 33320)

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP de Convergència i Unió (1)

Del punt 1

«1) Complir la Resolució 732/IX del Parlament de Ca-
talunya, sobre la continuïtat del suport institucional i 
econòmic a la Taula Catalana per la Pau i els Drets Hu-
mans a Colòmbia.»
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