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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’EUROPEISME  (Tram. 302-00097/12) 

 

1. El Parlament de Catalunya dóna suport a la iniciativa del Parlament Europeu 

(Informe Pagaza de Ciutadania Europea, de 12 de febrer de 2019) que demana que el 
9 de maig, Dia d’Europa, sigui festiu i se celebri a tota la Unió Europea a fi de donar 

visibilitat de manera comuna als moviments i activitats cíviques en favor del que ens 
uneix.  
Aprovat: 65 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC), 4 en contra (CUP) i 60 

abstencions (JxCat i ERC) 
 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:  
 
2. Complir amb els valors de la Unió Europea previstos en l’article 2 del Tractat de 

la Unió Europea: el respecte a la dignitat humana, la llibertat, la democràcia, la 
igualtat, l’Estat de Dret i el respecte dels drets humans. La ideologia separatista, així 

com cap altra, no està per sobre de les lleis ni legitima a violentar les normes per tal 
d’imposar els seus objectius.  

 
3. Respectar, segons l’article 4 del Tractat de la Unió Europea, la identitat nacional 

inherent a les estructures fonamentals polítiques i constitucionals dels estats 

membres, així com a actuar amb respecte en relació amb les funcions dels estats que 
tenen per objecte garantir la integritat territorial, mantenir l’ordre públic i sal-

vaguardar la seguretat nacional. En aquest sentit, exigeix el Govern de la Generalitat 
de Catalunya que s’abstingui d’enviar a les autoritats dels estats de la Unió Europea 
argumentaris, cartes o qualsevol altre tipus de comunicacions que vulnerin aquest 

precepte.  
Rebutjats: 41 vots a favor (Cs, PPC i 1 diputat del PSC-Units), 73 en contra 

(JxCat, ERC ,CatECP, CUP i 1 diputat del PSC-Units) i 15 abstencions (PSC-
Units) 

 

4. No autoritzar l’ús dels recursos de tots els catalans destinats a acció exterior i 
relacions amb la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya per a promocionar el 

separatisme i la propaganda contra Espanya.  
 
5. Respectar el principi rector de l’acció exterior i de les relacions amb la Unió 

Europea, d’acord amb l’article 3.g de la Llei 16/2014 d’acció exterior i la relació amb la 
Unió Europea, de no discriminació per raó de les conviccions polítiques. Aquest 

respecte ha d’impregnar les declaracions i l’acció europea del president de la Gene-
ralitat, els consellers i la resta d’alts càrrecs.  
Rebutjats: 57 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 72 en contra (JxCat, ERC, 

CatECP i CUP) 
 

6. Presentar al Parlament de Catalunya en el termini d’un mes el Pla d’acció exterior 
i de relacions amb la Unió Europea 2019-2022 per a debatre’l i fer-ne el seguiment.  
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Aquest pla ha de contenir, de forma detallada, les prioritats i els objectius per a 
cadascun dels quatre anys. Els objectius han d’estar associats amb un pressupost i el 

Parlament ha de poder fer-ne un seguiment anual. A tal fi, el Govern presentarà un 
informe anual per escrit al Parlament sobre la seva acció associada al pressupost 

previst i el conseller hi compareixerà per a donar explicacions de l’actuació realitzada. 
  
7. Participar, d’acord amb la Llei 16/2014, en la formació de la posició d’Espanya 

davant de la Unió Europea, especialment davant del Consell, en els afers relatius a les 
competències de la Generalitat tals com la salut, l’educació, la cultura, l’agricultura i 

els afers socials, entre d’altres.  
 

La participació de la Generalitat de Catalunya com a representant de totes les 

Comunitats Autònomes en la Delegació d’Espanya davant del Consell de la Unió 
Europea és una obligació i un deure envers el conjunt de la ciutadania catalana. En 

aquest sentit, el Govern enviarà anualment al Parlament un informe escrit on faci 
constar les seves actuacions al respecte.  
Aprovats: 65 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC) i 64 en contra (JxCat, 

ERC i CUP) 
 

8. Publicar l’agenda dels delegats i altres membres de les Delegacions del Govern a 
l’exterior de forma que hi consti: data de la reunió, trucada de telèfon, correu 
electrònic o missatgeria exprés; persones contactades; objectiu dels contactes; i, si hi 

hagués despesa pública, constància de l’import, destinatari i concepte, tal i com 
exigeix la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  

Rebutjat: 40 vots a favor (Cs i PPC), 63 en contra (JxCat, ERC i CUP) i 25 
abstencions (PSC-Units i CatECP) 
 

9. No nomenar persones imputades en processos judicials com a delegats o alts 
càrrecs de la Generalitat de Catalunya davant de la Unió Europea, i cessar-ne aquells 

que actualment estiguin exercint aquestes funcions en aquestes circumstàncies.  
Rebutjat: 41 vots a favor (Cs, PPC i 1 diputat del PSC-Units), 73 en contra 
(JxCat, ERC ,CatECP, CUP i 1 diputat del PSC-Units) i 15 abstencions (PSC-

Units) 
 

El Parlament de Catalunya:  
 

10. Censura la reiterada opacitat i la falta de transparència del Govern en matèria 
d’acció exterior, tal i com ha deixat palès l’Òrgan de Garantia del Dret d’Accés a la 
Informació Pública del Parlament de Catalunya amb els diferents emparaments que ha 

concedit a aquest grup parlamentari. En conseqüència, li insta a desplegar la màxima 
transparència en les seves accions per tal que el ciutadà pugui conèixer a què destina 

els recursos públics de l’Administració, i en particular a donar resposta a les següents 
sol·licituds d’informació emparades:  
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– 320-00129/12: Relación exhaustiva de actividades, encuentros e informes rea-
lizados por el lobby SGR Government Relations Lobbing.  

– 320-00350/12: Relación detallada y copia íntegra de los negocios jurídicos, actos 
administrativos o actos o eventos de cooperación, en la que el Institut de Recherche 

sur l’autodetermination dels peuples et les indépendances nationales y/o la empresa 
ISCA-AIDC hubiese participado, con indicación de los cargos públicos.  

– 320-00542/12: Información relacionada con el programa de visitantes Interna-

cionales de DIPLOCAT.  
– 320-00543/12: Copia del informe final de independent Diplomat realizados para 

la Generalitat de Cataluña y, en particular, para la delegación de la Generalitat en 
Estados Unidos.  

– 320-00544/12: Copia de los informes periódicos de independent Diplomat re-

alizados para la Generalitat de Cataluña y, en particular, para la delegación de la 
Generalitat en Estados Unidos.  

– 320-00839/12: En relación con todas y cada una de las delegaciones del Go-bi-
erno de la Generalitat de Cataluña en el exterior u oficinas sectoriales del Gobierno en 
el exterior, relación exhaustiva, detallada y diferenciada por años desde el 2012 hasta 

la actualidad de copia de: (i) todos y cada uno de los activos físicos, humanos e 
inmateriales, con indicación de su coste o valor monetario; (ii) de las relaciones 

contractuales, convenios, encargos con indicación de su coste o valor monetario; (iii) 
de las relaciones contractuales, convenios, encargos con indicación de su coste o valor 
monetario; (iv) salarios, retribuciones y compensaciones de directivos, trabajadores y 

proveedores de servicio; (v) relación de puestos de trabajo; (vi) contratos, encargos y 
suscripciones con medios de comunicación y prensa y su coste anual y; (vii) relación 

de departamentos o entidades de la administración de la Generalitat a las que ha 
prestado algún servicio.  
Aprovat: 65 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC) i 64 en contra (JxCat, 

ERC i CUP) 
 

11. Constata i condemna la manca de retiment de comptes per part dels alts càr-
recs del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, que 
eviten comparèixer en seu parlamentària per a informar sobre l’exercici de les seves 

funcions. És inconcebible que aquesta actitud la protagonitzi el Departament 
competent en matèria de transparència, que hauria de mostrar-s’hi exemplar, i cons 

titueix una vulneració fefaent del codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu 
de l’Administració de la Generalitat, que estableix com a principi general de conducta 
la col·laboració amb el Parlament de Catalunya.  

Rebutjat: 57 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 72 en contra (JxCat, ERC, 
CatECP i CUP) 
 

12. Per aquests motius, reprova el conseller Alfred Bosch. 

Rebutjat: 57 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC), 64 en contra (JxCat, ERC, 

i CUP) i 8 abstencions (CatECP) 


