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VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DEL PPC SOBRE L’ACCIÓ EXTERIOR (302-00191/12)  

  

1. El Parlament de Catalunya constata que el Govern de la Generalitat ha utilitzat 

les delegacions de govern a l'exterior i el DIPLOCAT com a instruments de difusió 

i propaganda del procés independentista, el que ha perjudicat greument.la imatge 

exterior de Catalunya. 

Rebutjat: 55 vots a favor (CS, PSC-Units i PPC) i 76 vots en contra (JxCat, 

ERC, CatECP i CUP) 

 

2. El Parlament de Catalunya, davant la negativa de Govern d'ajustar l'acció de 

les delegacions a l'exterior a la legalitat, insta el Govern de la Generalitat a:  

a) Fer efectiu, de forma immediata, el tancament de les delegacions de la 

Generalitat a França, Regne Unit i Irlanda, Alemanya, Estats Units d'Amèrica, 

Suïssa i Itàlia ordenat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya al anul·lar el 

Decret 126/2018, de 26 de juny. 

b) Tancar la resta de delegacions de Govern de la Generalitat a l'exterior, amb 

excepció de la delegació davant la Unió Europea. 

c) Acordar, a la propera reunió de govern, el cessament de tots els delegats del 

Govern de la Generalitat, inclosa la delegada de Govern davant la Unió Europea, i 

destinar el personal de les delegacions, si n'hi ha, a reforçar la Xarxa de oficines 

Exteriors de Comerç i Inversió de l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa 

(ACCIÓ). 

Rebutjat:  38 vots a favor (Cs i PPC) i 93 en contra (JxCat, ERC, PSC-

Units, CatECP i CUP) 

 

2 bis. Comparèixer amb caràcter anual per donar explicacions sobre l'agenda 

europea i internacional i sobre els viatges a l'exterior del Govern, i en concret del 

president i dels consellers. 

(S’accepta l’esmena núm.1 del GP Cs) 

3. El Parlament de Catalunya, davant la negativa de permetre la compareixença 

en seu parlamentària dels delegats de Govern a l'exterior, insta el Govern de la 

Generalitat a: 

a) Presentar a la cambra, durant el segon trimestre del 2020, un informe sobre 

l'activitat desenvolupada per cadascuna de les delegacions de govern a l'exterior.  

b) Impulsar, en un exercici de transparència, la modificació de la Llei 16/2014, de 

4 de desembre, d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, perquè els 

delegats de govern a l'exterior tinguin la obligació de comparèixer davant al 

Parlament amb una periodicitat anual. 

c) Impulsar, en un exercici de transparència, que els càrrecs eventuals de l'oficina 

dels expresidents i el coordinador de polítiques internacionals (o càrrecs 



 

 

 

 

premsa@parlament.cat – www.parlament.cat 

Tel. 933 046 610 

equivalents) publiquin les seves agendes de reunions i compareguin anualment al 

Parlament per donar explicacions de la seva activitat. 

(S’accepta l’esmena núm.2 del GP Cs) 

Rebutjat: 55 vots a favor (CS, PSC-Units i PPC) i 76 vots en contra (JxCat, 

ERC, CatECP i CUP) 

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

a) Nomenar com a delegat o delegada de govern davant la Unió Europea una 

persona amb una àmplia i reconeguda trajectòria professional en l'àmbit de les 

relacions internacionals i coneixement del funcionament de la Unió Europea i les 

seves institucions. 

b) Destinar la dotació pressupostària prevista per a les delegacions de govern a 

l'exterior en el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de l'any 2020 a 

reforçar els instruments d'ajuda per a la implantació comercial i productiva 

d'empreses catalanes en els mercats exteriors. 

Rebutjat:  38 vots a favor (Cs i PPC), 76 vots en contra (JxCat, ERC, 

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

 

 

 

    


