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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 
moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 
Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE C’S SOBRE L’ACCIÓ EXTERIOR 
 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a  

1. Fomentar l’acció exterior del Govern, donant una imatge equilibrada de 

Catalunya i dels catalans, i destinar tots els esforços i recursos de l’acció 

exterior a, entre d’altres, l’atracció d’inversió estrangera a Catalunya, la 

promoció turística, comercial i cultural de Catalunya, la internacionalització de 

les empreses catalanes i el foment de l’exportació dels seus productes. 

Rebutjat :  34 vots a favor (C’s i PPC), 82 en contra (JxSí, CSQP i CUP) i 
16 abstencions (PSC) 

 

2. Respectar, en l'exercici de l'acció exterior de Catalunya, la distribució 

competencial entre l'Estat i les comunitats autònomes, i respectar els principis 

rectors de la Llei 2/2014 de l’acció i del servei exterior de l'Estat i de la Llei 

catalana 16/2014 d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea. 

3. Acatar i complir les resolucions del Tribunal Constitucional en relació amb 

l’acció exterior de la Generalitat. 

4. No destinar els recursos dels ciutadans catalans ni la tasca de les oficines 

d’acció exterior de la Generalitat a promocionar la causa independentista.  

5. Elaborar i presentar en el termini de sis mesos un pla d’optimització de la 

despesa en acció exterior, amb l’objectiu de mantenir el servei i les actuacions 

d’acció exterior però racionalitzant les despeses que s’hi destinen, dins d’una 

revisió integral i independent de la despesa pública de la Generalitat, seguint 

les millors pràctiques internacionals, per tal de millorar-ne l’eficiència i 

identificar despesa supèrflua. 
(esmena 3 del PSC, d’addició) 

6. En atenció al principi de transparència i de l’article 5 de la Llei Catalana 

16/2014 d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, segons la qual el 

Parlament pot ‘Impulsar relacions de col�laboració i mecanismes d'informació 

mútua amb el Govern, amb les altres institucions de la Generalitat i amb els 

ens, els organismes i les entitats adscrits al Parlament en l'àmbit de l'acció 

exterior’, establir un mecanisme de comunicació i de diàleg estable amb el 

Parlament, que li permeti d’estar informat, amb una antelació mínima de 15 

dies, de les accions que duen a terme tant el President de la Generalitat com el 
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conseller competent en matèria d’acció exterior, pel que fa a la seva agenda 

europea i internacional que inclogui, en tot cas, les previsions de viatges, les 

reunions que es volen mantenir i l'objectiu a tractar amb els interlocutors 

europeus i internacionals, així com les propostes d'acords de col�laboració. 

 
Rebutjat :  49 vots a favor (C’s, PSC i PPC) i 82 en contra (JxSí, CSQP i 
CUP) 

 

 

 


