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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 DEL PPC SOBRE L’ACCIÓ EXTERIOR 
 

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Destinar els recursos de l’acció exterior del Govern, i per tant, els serveis de les 
seves delegacions,  a la promoció de l’economia catalana, la cultura, el turisme, 
l’intercanvi de coneixement i el valor afegit. 
Aprovat: 96 vots a favor (JxSí, Cs, PPC i diputat no adscrit), 19 en contra 
(CSQP i CUP) i 16 abstencions (PSC) 

b) Millorar la transparència de les accions i de les despeses dutes a terme per totes 
les delegacions del Govern a l’exterior, al menys, de la mateixa manera que es fa 
davant Foreign Agents Registration Act (FARA). 

(S’accepta l’esmena núm.2 de GP Ciutadans) 
Rebutjat: 36 vots a favor (Cs i PPC), 80 en contra (JxSí, CSQP, CUP i 
diputat no adscrit) i 16 abstencions (PSC) 

b bis) Comparèixer en els propers tres mesos en el Parlament per informar sobre les 
actuacions de les delegacions catalanes a l'exterior. 

(S’accepta l’esmena núm.3 de GP Ciutadans) 

Rebutjat: 52 vots a favor (Cs, PSC i PPC) i 79 en contra (JxSí, CSQP i CUP) 

c) Continuar col·laborant amb el Govern d’Espanya, l’Ajuntament de Barcelona, i 
altres agents socials i econòmics, en la candidatura de Barcelona com a seu de 
l’Agència Europea del Medicament. 

Aprovat: 113 vots a favor (JxSí, Cs, PSC, PPC i diputat no adscrit) i 19 en 
contra (CSQP i CUP) 

d) No utilitzar les dades del Registre de catalans i catalanes residents a l'exterior amb 
finalitats no previstes per la llei. 

Aprovat: 112 vots a favor (JxSí, Cs, PSC, PPC i diputat no adscrit) i 20 en 
contra (CSQP, CUP i 1 diputat de JxSí) 

e) Ajudar abans de que acabi 2017, davant la greu situació que pateix, al 
manteniment financer de la Casa Àsia amb un import de 600.000 euros que permeti la 
continuïtat de les seves activitats. 

(S’accepta l’esmena núm.4 de GP Ciutadans) 

Rebutjat: 51 vots a favor (Cs, PSC i PPC), 80 en contra (JxSí, CSQP, CUP i 1 
diputat del PSC) i 1 abstenció (diputat no adscrit) 



 

 

 

 

premsa@parlament.cat – www.parlament.cat 

Tel. 933 046 610 

f) Donar trasllat al jurat del Premi Internacional Catalunya la necessitat de valorar si, 
d’acord amb les bases i la regulació del Premi, concorren les condicions per a una 
eventual retirada del Premi Internacional Catalunya de l’any 2012 atorgat a Luiz 
Inácio Lula da Silva. 

(S’accepta l’esmena núm.4 del GP JS) 

Aprovat: 94 vots a favor (JxSí, Cs, PPC i diputat no adscrit), 34 en contra 
(PSC, CSQP i CUP) i 1 abstenció (1 diputat del PSC) 

2. El Parlament de Catalunya manifesta la seva màxima preocupació i condemna per 
les violacions dels Drets Humans a Veneçuela. 

3. El Parlament de Catalunya expressa la seva màxima solidaritat amb tots els presos 
per motius polítics a Veneçuela i reclama el seu immediat alliberament. 

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a establir les mesures 
necessàries perquè, mentre persisteixi l’impagament de les pensions al pensionats de 
Veneçuela que resideixen a Catalunya, els afectats puguin accedir als serveis i 
sistemes d'ajuts socials. 

(Transacció dels punts 2, 3 i 4 amb les esmenes núm.5 i 6 del GP JS) 
 
Aprovats: 113 vots a favor (JxSí, Cs, PSC, PPC i diputat no adscrit) i 19 en 
contra (CSQP i CUP) 


