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Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

ORDRE DEL D IA

1. Proposta de resolució sobre la transparència i el retiment de comptes dels acords 
de col·laboració. Tram. 250-00549/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i vota-
ció (text presentat: BOPC 231, 100).

2. Proposta de resolució sobre els assentaments a Cisjordània. Tram. 250-00777/12. 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació (text presentat: 
BOPC 320, 60).

3. Proposta de resolució sobre la situació al Sudan. Tram. 250-00778/12. Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació (text presentat: BOPC 320, 61).

4. Proposta de resolució de suport a una campanya feminista a Hondures. Tram. 250-
00800/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, juntament amb 2 altres 
diputats del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació (text 
presentat: BOPC 337, 41).

5. Proposta de resolució de suport a la transferència de poder al Sudan. Tram. 250-
00801/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 337, 42; 
esmenes: BOPC 370, 5).
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Punt 1 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la transparència i el retiment de 
comptes dels acords de col·laboració
250-00549/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 24252 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Susana Beltrán García, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la transparència 
i rendició de comptes dels acords de col·laboració del Govern, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els acords de col·laboració tenen entitat pròpia i venen definits per la Llei ca-

talana 16/2014 d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea 16/2014 com a 
acords subjectes al dret públic que no tenen naturalesa ni efectes jurídics de dret 
internacional i només imposen obligacions jurídiques a les parts que els contrauen.

Així mateix la llei estableix que l’actuació dels departaments del Govern en els 
àmbits sectorials de l’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea es pot portar 
a terme mitjançant els acords de col·laboració.

Aquests acords es poden consultar en la Web del Registre de convenis de col·labo-
ració i cooperació de la Generalitat, accessible des del Portal de la Transparència. En 
aquest registre es poden trobar acords amb altres comunitats autònomes, acords amb 
l’Estat, acords amb òrgans constitucionals o estatutaris i acords de col·laboració amb ens 
públics d’altres estats o organismes internacionals.

No obstant això, l’últim balanç d’activitat dels convenis de col·laboració en gene-
ral va ser dels exercicis 2011-2012.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Elaborar i publicar un balanç d’activitat del Registre de convenis de col·labo-

ració i cooperació dels exercicis 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017.
2. Elaborar i publicar un balanç específic dels acords de col·laboració amb ens 

públics d’altres estats o organismes internacionals dels exercicis 2013, 2014, 2015, 
2016 i 2017.

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs
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Punt 2 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre els assentaments a Cisjordània
250-00777/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 36367 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de reso-
lució sobre els assentaments a Cisjordània, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
El IV Conveni de Ginebra, del 12 d’agost de 1949, relatiu a la protecció de la po-

blació civil en temps de guerra, estableix certes obligacions de la potència ocupant, 
i també certes prohibicions, per tal d’emparar els drets de la població dels territoris 
ocupats.

En el seu article 49, aquest IV Conveni de Ginebra estableix clarament la pro-
hibició a la potència ocupant de transferir part de la pròpia població als territoris 
que ocupa. El Dret Internacional Humanitari prohibeix l’establiment de colònies o 
assentaments, atès que es tracta d’una forma de transferència de població a territo-
ris ocupats. Qualsevol mesura adreçada a ampliar o consolidar assentaments també 
és il·legal conforme al Dret Internacional Humanitari. La confiscació de terres per 
construir o ampliar assentaments o colònies també està prohibida.

El conjunt d’aquestes restriccions a l’actuació de la potència ocupant ha estat sis-
temàticament ignorada per Israel en el cas dels territoris palestins ocupats. Israel ha 
promogut la construcció, expansió i consolidació d’assentaments en territoris pales-
tins, mitjançant polítiques públiques de suport i protecció a la població pròpia que 
colonitza els territoris ocupats.

En dates recents, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que és també 
candidat a les eleccions generals que celebrarà properament Israel, ha anunciat la 
seva intenció d’annexionar de facto a Israel els assentaments situats en territori ocu-
pat palestí, en aplicar-hi unilateralment l’ordenament jurídic israelià.

D’altra banda, cal tenir molt present que el dret de conquesta va quedar defini-
tivament desterrat del Dret Internacional Públic des del final de la Segona Guerra 
Mundial. Això no obstant, a l’Orient Mitjà, la decisió dels EEUU de desconèixer la 
sobirania de la República Àrab Siriana sobre la zona dels Alts del Golan, i reconèi-
xer-la en canvi a Israel, que n’és la potència ocupant als ulls del Dret Internacional, 
així com la intenció anunciada pel primer ministre israelià, més amunt esmentada, 
posen en qüestió l’eradicació del dret de conquesta, amb conseqüències nefastes per 
a la regió i per a la pau al món.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Expressa el seu rebuig a qualsevol intent d’annexió a Israel dels territoris ocu-

pats de Palestina, a Cisjordània o a la Franja de Gaza.
2. Reclama el respecte al IV Conveni de Ginebra, al conjunt del Dret Internacio-

nal Humanitari i del Dret Internacional.
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3. Expressa la seva preocupació per tal com l’annexió a Israel de territoris ocu-
pats (Alts del Golan, assentaments a Cisjordània), per bé que no obtinguin un reco-
neixement internacional majoritari, contribueixen a erosionar l’eradicació del dret 
de conquesta de l’àmbit del Dret Internacional, amb nefastes conseqüències per a 
Orient Mitjà i per la pau al món.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt,  

GP PSC-Units
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Punt 3 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la situació al Sudan
250-00778/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 36368 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de reso-
lució sobre la situació al Sudan, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’actual president sudanès, Omar al-Bashir, va accedir al poder l’any 1989, mit-

jançant un cop d’Estat. La Cort Penal Internacional va emetre, l’any 2009 i l’any 
2010, sengles ordres de cerca d’arrest contra al-Bashir, acusant-lo d’haver comès 
genocidi, crims de lesa humanitat i crims de guerra.

Des del 19 de desembre de 2018, s’han estès les protestes contra el govern 
d’al-Bashir arreu del Sudan. De les inicials motivacions de la protesta (la inflació 
i l’encariment de productes essencials), les forces opositores han passat a reclamar 
també la dimissió d’al-Bashir i l’apertura democràtica del Sudan.

En les manifestacions de principis d’abril de 2019, s’ha acusat a les forces po-
licials d’emprar una força desproporcionada per dissoldre les concentracions i ma-
nifestacions, incloent-hi l’ús de munició real contra els manifestants desarmats. De 
fet, unitats de l’Exèrcit sudanès s’han arribat a desplegar per protegir els manifes-
tants de les forces policials, amb el resultat, fins la data, que ha mort un soldat que 
protegia els manifestants.

Milers de persones mantenen una concentració permanent als voltants del quar-
ter general de l’Exèrcit sudanès i el Ministeri de Defensa, i els líders opositors han 
assegurat que no la dissoldran fins que es produeixi la dimissió d’al-Bashir.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya expressa: 
1. La seva preocupació per l’ús desproporcionat de la força en l’intent de disper-

sió de les concentracions i manifestacions de l’oposició sudanesa, i en especial l’ús 
de munició real contra els i les manifestants.

2. Als actors polítics i socials de l’actual crisi el seu desig que s’assoleixi una re-
solució pacífica i democràtica del conflicte.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt,  

GP PSC-Units
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Punt 4 | Debat i votació

Proposta de resolució de suport a una campanya feminista a 
Hondures
250-00800/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 38024 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Bea-

triz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució en suport a una campanya feminista a Hondures, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Insti-
tucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
Una de les conseqüències del cop d’Estat contra el president d’Hondures, Manuel 

Zelaya, l’any 2009, va ser la prohibició de la distribució de mètodes anticonceptius 
d’emergència com l’anomenada «píndola del dia després».

Hondures és un dels països del món amb la taxa més alta de violència sexual 
contra les dones, si s’exclouen les zones amb un conflicte bèl·lic en marxa. L’any 
2016 es produïa al país una agressió sexual cada tres minuts.

Des de l’esmentada prohibició, la taxa d’embarassos entre adolescents s’ha anat 
incrementant, fins a esdevenir una de les més altes de la regió.

L’avortament està prohibit en tots els supòsits. En un context de violència estruc-
tural, les dones econòmicament més desafavorides, les que pertanyen als pobles ori-
ginaris, i les menors d’edat es troben en situació d’extrema vulnerabilitat.

Les dones víctimes de la violència sexual o que necessiten recórrer als anti-
conceptius d’emergència es veuen obligades a provar d’aconseguir-ne al mercat ne-
gre, amb els riscos que això suposa i l’absència de control sobre la composició i 
efectes de les píndoles que es venen clandestinament, o a sotmetre’s a interrupcions 
clandestines de l’embaràs, amb els riscos per a la seva vida i la seva integritat física 
que això comporta.

Diverses organitzacions feministes han encetat una campanya per reclamar que 
es permeti la comercialització segura de les píndoles anticonceptives d’emergència.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya expressa la seva solidaritat amb el moviment feminis-

ta hondureny i el seu suport a la legalització de la comercialització de les píndoles 
anticonceptives d’emergència.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Bea-

triz  Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució de suport a la transferència de poder al Sudan
250-00801/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 38025 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de reso-
lució en suport a la transferència de poder al Sudan, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
Les mobilitzacions populars dels mesos de març i abril de 2019 al Sudan, que 

des de l’inicial protesta contra l’encariment del pa, van anar evolucionant per cen-
trar creixentment les seves demandes en un canvi de règim, van ser determinants 
per la sortida d’Omar al-Bashir del poder, que havia ocupat autocràticament d’ençà 
del cop d’Estat de 1989.

Les forces armades van protegir els manifestants davant la duresa de la repres-
sió policial de les protestes, i amb la seva pressió van forçar la sortida d’al-Bashir 
del poder.

Tanmateix, els militars retenen de moment el poder, mitjançant el que anomenen 
una Junta Militar de Transició, i ara les protestes ciutadanes exigeixen la transferèn-
cia d’aquest a un govern civil sorgit de la voluntat de la ciutadania.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Expressa la seva solidaritat amb el moviment popular sudanès en defensa 

d’una transició democràtica al Sudan.
2. Manifesta la necessitat que la Junta Militar de Transició transfereixi al més 

aviat possible el poder a un govern civil, a fi d’organitzar unes eleccions lliures, jus-
tes i transparents en les quals la ciutadania sudanesa pugui expressar la seva volun-
tat política.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt,  GP 

PSC-Units
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 40947 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAERIT, 21.06.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 40947)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació i addició 

2. Manifesta la necessitat que la Junta Militar de Transició transfereixi de forma 
ordenada i ràpida el poder a un govern civil, a fi d’organitzar unes eleccions on es 
donin les condicions necessàries per a que siguin lliures, justes i transparents en les 
quals la ciutadania sudanesa pugui expressar la seva voluntat política.
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