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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 D’ERC SOBRE LA PROHIBICIÓ DE LES OPERACIONS 

DE RESCAT A LA MEDITERRÀNIA (Tram. 302-00133/12)  

 

El Parlament de Catalunya: 

1. Constata que el 2018 van morir, com a mínim, 2.262 persones ofegades al 

Mediterrani intentant arribar a Europa, 1.064 van perdre la vida per la ruta 

occidental, una catàstrofe humanitària de dimensions equiparables a un 

genocidi, i denuncia la responsabilitat directa de les institucions europees i e;ls 

estats membres que no només no compleixen amb el seu deure de salvar vides, 

sinó que han dificultat la tasca de les organitzacions de rescat que fan el que 

haurien de fer els Estats. 

Aprovat: 74 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP) i 55 vots en contra 

(Cs, PSC-Units i PPC) 

 

1 bis. Es compromet a actualitzar, a l'inici de cada ple, el nombre de persones mortes 

a la Mediterrània comptabilitzades segons dades oficials de l'OIM, per a reafirmar el 

compromís de tots els grups parlamentaris en l'establiment de vies legals i segures. 

(Transacció amb l’esmena 1 de Catalunya en Comú Podem i el text de la 

moció) 

Aprovat: 127 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) i 4 

abstencions (PPC) 

2. Denuncia la responsabilitat del Govern de Pedro Sánchez amb aquesta 

necropolítica, tot constatant que quan el PSOE va entrar al Govern 1 de cada 41 

migrants que intentava creuar el Mediterrani Central moria ofegat, ara és 1 de 

cada 8. Un augment de morts, tal i com constaten diferents organitzacions 

internacionals, provocat pel tancament de ports i el bloqueig a les embarcacions 

de rescat per part dels governs europeus, entre d'ells l'espanyol, deixant a la 

deriva a persones en estat crític i alts nivells de deshidratació que han estat a 

punt de morir ofegades, amenaçant amb sancions i fins i tot portant als 

tribunals als tripulants d'aquestes embarcacions que treballen per garantir el 

dret a la vida. 

Aprovat: 75 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP), 52 en contra (Cs i 

PSC-Units) i 4 abstencions (PPC) 
 

3. Expressa el seu suport a les organitzacions no governamentals Open Arms, Aita 

Mari, Sea Watch 3 i l'Ocean Viking, entre d'altres, per la seva tasca humanitaria i 
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reconeix el seu esforç com a úniques operacions de rescat en marxa actualment a la 

Mediterrània malgrat la persecució per països membres de la Unió Europea. 

(Acceptació de l’esmena 2 de Catalunya en Comú Podem) 

Aprovat: 75 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP) i 54 abstencions (Cs, 

PSC-Units i PPC) 

 

4. Expressa el seu suport a la iniciativa de denuncia davant la Cort Penal 

Internacional per a que investigui crims contra la humanitat comesos per la Unió 

Europea a partir del 2014 derivat de la seva política de dissuasió de migrants. 

Aprovat: 75 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP), 40 en contra (Cs i 

PPC) i 16 abstencions (PSC-Units) 
 

5. Considera reprovable l'actuació del Govern de Pedro Sánchez davant d'aquesta 

catàstrofe humanitària, les conseqüències de la qual s'han agreujat amb 

l'incompliment per part de l'Estat Espanyol de les quotes d'acollides assignades 

per la Unió Europea i el bloqueig de les embarcacions de rescat als ports de 

l'Estat Espanyol, motiu per el qual considera que aquests fets haurien de 

comportar la dimissió immediata del ministre de Foment, José Luís Ábalos, i del 

Ministre d'Assumptes Exteriors, Unió Europea i Cooperació, Josep Borrell. 

Aprovat: 75 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP), 52 en contra (Cs i 

PSC-Units) i 4 abstencions (PPC) 
 

6. Considera necessari trametre el contingut d'aquesta Proposta de Resolució als 

Membres del Parlament Europeu, expressant el rebuig del Parlament de Catalunya al 

nomenament de Josep Borrell com Alt Representat de la Unió Europea per Assumptes 

Exteriors i de Política de Seguretat. 

(Incorporació de la correcció d’errades) 

Aprovat: 75 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP), 56 en contra (Cs, 

PSC-Units i PPC) 
 

7.Declara necessari i urgent l'establiment de vies legals i segures com l'expedició 

de visats humanitaris segurs i visats acadèmics, l'establiment de corredors 

humanitaris segurs i els programes de reassentàment i reubicació. 
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Aprovat: 127 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) i 4 

abstencions (PPC) 

8. Insta al Govern de la Generalitat a:  

a) Reiterar el sfeu oferiment de contribuir a establir un corredor humanitari per als 

desplaçaments forçats, amb un procés d'acollida inclusiu, participat i finançat per la 

resta d'actors institucionals, socials i cívics de Catalunya. 

Aprovat: 88 vots a favor (JxCat, ERC; PSC-Units, CatECP i CUP), 4 vots en 

contra (PPC) i 39 abstencions (Cs) 

a) bis. Encarregar a la Comissió Interdepartamental de Ports Segurs un estudi eco-

nòmic, legal i logístic amb un pla d'execució calendaritzat, a presentar al Ple del 

Parlament abans d'acabar l'any per l'establiment d'un corredor humanita-ri per als 

desplaçaments forçats. El pressupost del 2020 haurà d'incloure una partida específica 

amb les previsions pressupostàries que es derivin del pla d'execució. 

(Transacció amb l’esmena 3 de Catalunya en Comú Podem i el text de la 

moció) 

Aprovat: 75 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP),  4 vots en contra 

(PPC) i 52 abstencions (Cs, PSC-Units i un diputat d’ERC) 

b) Exigir al Govern de l'Estat el compliment de les 18 sentències del Tribunal 

Constitucional, del Tribunal Suprem, de l'Audiència Nacional i del Tribunal Superior de 

Justícia de Madrid que l'obliguen a transferir a la Generalitat la competència i els 

recursos per a l'acollida de les persones immigrades, sol·licitants d'asil, refugiades i 

beneficiàries de protecció internacional durant aquest any 2019. 

Aprovat: 75 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP), 52 vots en contra (Cs 

i PSC-Units) i 4 abstencions (PPC)  
 

c) Prendre les mesures legals pertinents davant les instàncies nacionals i 

internacionals competents davant les violacions de drets humans que provoquen les 

polítiques migratòries mortíferes del Govern de l'Estat i el reiterat incompliment del 

dret internacional en matèria d'asil i refugi que s'està produint, així com 

l'incompliment amb els compromisos assolits en quotes de refugiats. 

Aprovat: 75 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP) i 56 en contra (Cs, 

PSC-Units i PPC) 
 

d) Prendre les mesures legals pertinents davant les instàncies nacionals i 

internacionals competents contra el Govern de l'Estat i els responsables polítics per 
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qualsevol acció de bloqueig destinada a impedir a les embarcacions de rescat l'accés 

als ports de la Generalitat posats a disposició, així com qualsevol amenaça de 

sancions econòmiques a organitzacions no governamentals per efectuar rescats. 

Aprovat: 75 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP) i 56 en contra (Cs, 

PSC-Units i PPC) 
 

e) Posar en coneixement de les entitats i organitzacions que realitzen operacions 

humanitàries i de rescat a la Mediterrània la disponibilitat dels ports de la Generalitat 

com a ports segurs, així com, si s'escau, el seu compromís d'emprendre les mesures 

legals pertinents vers qualsevol acció de bloqueig per part de l'Estat Espanyol amb 

l'pbjectiu d'impedir que les embarcacions que rescaten refugiats i migrants a la 

Mediterrània accedeixin a les infraestructures declarades per la Generalitat com a 

ports segurs. 

Aprovat: 75 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP) i 56 en contra (Cs, 

PSC-Units i PPC) 

 

f) Posar en coneixement de les Nacions Unides la voluntat d'oferir els ports de 

Catalunya per desembarcaments com a ports segurs davant els impediments del 

Govern espanyol. 

Aprovat: 74 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP) i 56 en contra (Cs, 

PSC-Units i PPC) 

 

g) Posar en coneixement de la Comissió Europea la voluntat d'assumir les quotes 

d'acollida pactades, tal i com va fer el president Puigdemont l'any 2016. 

Aprovat: 75 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP) i 56 en contra (Cs, 

PSC-Units i PPC) 
 

h) Incloure al Pla Director de cooperació i al proper Pla Anual de cooperació al 

desenvolupament de la Generalitat de Catalunya mecanismes per a oferir suport 

logístic i legal a entitats que realitzen tasques humanitàries i de rescat a la 

Mediterrània, per tal que aquestes puguin continuar duent a terme les seves tasques. 

Aprovat: 91 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) i 40 

abstencions (Cs, i PPC) 
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i)Reclamar al Govern espanyol la retirada del' recurs presentat al Tribunal Europeu de 

Drets Humans contra la decisió del mateix de considerar il·legals les devolucions en 

calent i a exigir el compliment d'aquesta resolució aturant les devolucions en calent 

que es continuen produint. 

Aprovat: 75 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP) i 56 en contra (Cs, 

PSC-Units i PPC) 
 

j) Exigir al Govern espanyol el compliment de la sentència del Tribunal Suprem que 

condemna a l'execució dels compromisos de reubicació i reassentament acordats que 

obliguen a tramitar les sol·licituds d'asil de 19.500 persones. En cas d'incompliment 

reiterat posar-ho en coneixement de les institucions europees i internacionals 

pertinents i manifestat la voluntat del Govern de Catalunya d'acollir. 

Aprovat: 75 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP), 4 en contra (PPC i un 

diputat del PSC-Units) i 52 abstencions (Cs i PSC-Units) 
 

k) Exigir al Govern espanyol la derogació dels convenis de col·laboració en matèria 

migratòria que té amb dictadures i països que no compleixen amb estàndards per 

l'eliminació del tràfic de persones. 

Aprovat: 75 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP), 4 en contra (PPC) i 

52 abstencions (Cs i PSC-Units) 
 

l) Reiterar els compromisos adoptats a la resolució 797/Xl sobre el suport a les vies 

legals i segures d'accés al dret d'asil i sobre l'exercici del dret a la llibertat de 

circulació i insta al Govern de la Generalitat a continuar amb els programes iniciats 

fruits d'aquesta moció i a tornar a reclamar els punts que fan referència al Govern de 

l'Estat i que continuen sense complir. 

Aprovat: 75 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP), 36 en contra (Cs) i 

20 abstencions (PSC-Units i PPC) 

 

m) Emetre un informe de compliment de la Resolució 797/XI durant la passada 

legislatura per a poder revisar cada punt i tenir coneixement de fins on s'ha arribat i 

què cal tirar endavant en la present legislatura. 

(Acceptació de l’esmena 4 de Catalunya en Comú Podem) 

Aprovat: Unanimitat (131 vots a favor) 
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n) Reconèixer la inoperància demostrada fins ara en l’acollida i integració de les 

persones refugiades, en la gestió de visats, o la manca de col·laboració amb les 

diferents administracions públiques implicades. 

(Acceptació de l’esmena 4 de Socialistes i Units per Avançar) 

Aprovat: 127 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) i 4 

abstencions (PPC) 

 

 

  


