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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 CS SOBRE L’ACCIÓ EXTERIOR I LA 

TRANSPARÈNCIA (Tram. 302-00021/12) 

 

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:  

1. A no autoritzar l’ús dels recursos de tots els catalans destinats a acció 

exterior de la Generalitat per a promocionar el separatisme i la propaganda 

contra Espanya i a exercir les seves competències en matèria d’acció 

exterior, de conformitat amb els principis d’unitat d’acció a l’exterior, 

lleialtat institucional i defensa dels interessos i valors d’Espanya a 

l’exterior, donant així íntegre i absolut compliment a la normativa d’acció 

exterior i els pronunciaments del Tribunal Constitucional.  

2. A dissoldre totes les estructures dissenyades i emprades per la difusió de 

la propaganda separatista i d’acció exterior contrària als interessos 

d’Espanya com les ambaixades i el Diplocat.  

Rebutjat: 38 vots a favor (Cs i PPC), 72 vots en contra (JxCat, ERC, 

CatECP i CUP) i 17 abstencions (PSC-Units) 

3. Complir amb la normativa autonòmica de la Generalitat en matèria de 

transparència, accés a la informació pública i de bon govern, posant remei 

amb caràcter immediat als dèficits d’informació pública, la deslleialtat 

institucional i la persecució dels interessos separatistes en, almenys, les 

següents qüestions: – Els costos i les activitats de les delegacions del 

Govern i altres estructures exteriors sostingudes per la Generalitat amb els 

impostos de tots els catalans. – Els costos de la il·legal preparació i 

organització de l’il·legal referèndum de l’1-O (cost dels lobbies 

internacionals contractats de per la Generalitat, cost dels suposats 

«observadors internacionals», cost de la propaganda difosa mitjançant 

mitjans públics i privats, nacionals i internacionals, cost d’apropiació il·legal 

de les dades dels catalans i transferència a servidors internacionals, cost 

d’utilització d’espais públics per fins partidistes, el cost d’imposar una vaga 

política des del Govern en serveis públics essencials com la sanitat o 

l’educació, justificació de la utilització del nom d’institucions comunitàries 

com el Parlament d’Europeu). – Les autoritats responsables i els «criteris» 

emprats per la infracció continuada i sistemàtica vulneració del princ ipi de 

neutralitat, la passivitat dels màxims responsables d’interior davant les 

accions violentes dels CDR, la il·legal utilització de les dades personals dels 
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ciutadans per fins partidistes, la utilització del nom i les marques de la 

Generalitat no autoritzades per a fins partidistes, l’atorgament a dit de 

subvencions a entitats pancatalanistes a la Comunitat Valenciana, les Illes 

Balears i França i la col·locació a dit de persones fugades de la Justícia com 

a responsables de l’acció exterior de la Genera litat. – El desgovern i la 

inacció del Govern davant la situació de mal funcionament de la DGAIA en 

l’atenció als menors amb necessitat d’emparament i els indicis de 

pràctiques fraudulentes en la contractació de serveis d’atenció a la infància 

i l’adolescència. – L’afectació del patrimoni públic de la Generalitat en els 

diferents casos de corrupció. 

Rebutjat: 55 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 68 en contra 

(JxCat, ERC, CatECP i CUP) 

4. Elaborar i presentar en seu parlamentària en el termini de tres mesos un 

pla d’optimització de la despesa de l’acció exterior amb l’objectiu de 

mantenir els serveis de promoció turística, comercial i cultural de Catalunya 

i les actuacions d’acció exterior però racionalitzant les despeses que s’hi 

destinen.  

Rebutjat: 38 vots a favor (Cs i PPC), 72 vots en contra (JxCat, ERC, 

CatECP i CUP) i 17 abstencions (PSC-Units) 

5. Informar en seu parlamentària sobre l’agenda europea i internacional del 

Govern i en concret la del president i la dels consellers. Aquesta agenda ha 

de contenir, com a mínim, els noms i els càrrecs de les persones amb qui 

es vol contactar a nivell europeu i internacional.  

6. Dirigir comunicació de disculpes al Parlament Europeu per la falsa i 

enganyosa utilització del terme «observadors internacionals del Parlament 

Europeu» per referir-se als eurodiputats que van venir a Espanya el dia 1-O 

de forma no institucional.  

7. Cessar immediatament a tots aquells càrrecs institucionals que tinguin la 

condició d’investigats en un procediment judicial o fugats de la Justícia en 

senyal de compromís inequívoc amb la defensa de la legalitat.  

Rebutjat: 55 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 68 en contra 

(JxCat, ERC, CatECP i CUP) 

8. Presentar un informe escrit al Parlament en el segon trimestre del 2019 

sobre el grau de compliment dels 17 Objectius de Desenvolupament 
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Sostenible de l’Agenda 2030 de Nacions Unides a través de les polítiques 

públiques de la Generalitat (sanitat, educació i territori, entre d’altres).  

Rebutjat: 62 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC), i 65 en 

contra (JxCat, ERC i CUP) 
 


