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VOTACIÓ DE LA MOCIÓ  DEL PPC SOBRE L’ACCIÓ EXTERIOR DE LA 

GENERALITAT (Tram. 302-00036/12) 

 

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

1. Rectificar l'errònia acció exterior duta a terme en els darrers anys basada en el 

desprestigi de les nostres institucions i en el trencament amb els valors fundacionals 

de la Unió Europea el que ens ha dut a deixar d'ésser una regió referent en l'àmbit 

europeu. En concret, 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. 

(S’accepta l’esmena núm.1 del GP Cs) 

Rebutjat: 40 vots a favor (Cs, PPC i 1 diputat d’ERC), 72 en contra (JxCat, 

ERC, CatECP i CUP) i 16 abstencions (PSC-Units) 

 

1 bis. Desenvolupar l'acció exterior de la Generalitat de Catalunya sense partidismes, 

sense menyscapte de les institucions espanyoles i d'acord amb els principis rectors 

enunciats en la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d'acció exterior i de relacions amb la 

Unió Europea. 

(Transacció amb l’esmena núm.1 del PSC-Units) 

2. Destinar els recursos de l'acció exterior de la Generalitat de Catalunya, 

exclusivament, a l'assoliment de les finalitats de l'acció exterior i de les relacions amb 

la Unió Europea recollides en l'article 4 de la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d'acció 

exterior i de relacions amb la Unió Europea, d’acord amb la interpretació donada pel 

Tribunal Constitucional, i no a la promoció d'una agenda política partidista. 

(Transacció amb l’esmena núm.1 del PSC-Units) 

Rebutjats: 56 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 73 en contra (JxCat, 

ERC, CatECP i CUP) 
 

3. Paralitzar de forma immediata el procés de reobertura del Consell de Diplomàcia 

Pública de Catalunya-DIPLOCAT. 

4. Derogar els decrets aprovats des del passat mes de juny que han permès la 

reobertura de les delegacions del Govern á l'exterior, i aturar el procés de creació de 

noves delegacions i, de manera general, a dissoldre totes les estructures dissenyades 



 

 

 

 

premsa@parlament.cat – www.parlament.cat 

Tel. 933 046 610 

i emprades per la difusió de la propaganda separatista i d'acció exterior contrària als 

interessos d'Espanya. 

(S’accepta l’esmena núm.2 del GP Cs) 

Rebutjats: 40 vots a favor (Cs, PPC i 1 diputat d’ERC), 72 en contra 

(JxCat, ERC, CatECP i CUP) i 16 abstencions (PSC-Units) 

 

5. Millorar la transparència en la gestió del recursos públics destinats a l'acció 

exterior, i en aquest sentit, insta el Govern a presentar, en el termini de tres mesos, 

un informe que detalli el cost total i real de cadascuna de les delegacions obertes a 

l'exterior, incloent les activitats desenvolupades per aquestes delegacions. Així 

mateix, s’insta el Govern a publicar, en el termini d’un mes, l'agenda dels delegats i 

altres membres de les delegacions del Govern a l'exterior de manera que consti la 

data de la reunió, trucades de telèfon, persones contactades, objectiu de les mateixes 

i si hagués despesa pública, constància, tal com exigeix la Llei 19/2014, de 29 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

(Transacció amb l’esmena núm.3 del GP Cs) 

6. Trencar les relacions establertes amb sectors ultres d'altres països d'Europa i 

Amèrica, i a abstenir-se d'establir nous contactes amb aquests sectors extremistes 

que empitjoren la imatge i la marca de Catalunya al món. 

7. Complir amb els articles 6 i 163.3 del Reglament del Parlament i entregar, entre 

altres, els informes elaborats per Independent Diplomat, demanats per diputats del 

Parlament de Catalunya en reiterades ocasions. 

Rebutjats: 56 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 73 en contra (JxCat, 

ERC, CatECP i CUP) 

 

 


