
CAERIT 
Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals  
i Transparència  
Parlament de Catalunya 

Sessió 27. Dijous, 26 de novembre de 2020. XII legislatura 

DOSSIER 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Proposta de resolució sobre la participació de la Generalitat en organismes 
internacionals. Tram. 250-00736/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-
sentat: BOPC 297, 134; esmenes: BOPC 328, 10). 

2. Proposta de resolució sobre els viatges del president de la Generalitat a 
l'estranger. Tram. 250-00804/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 
votació (text presentat: BOPC 337, 45). 

3. Proposta de resolució sobre els viatges del conseller d'Acció Exterior, Re-
lacions Institucionals i Transparència a l'estranger i la il·legalitat d'aquests 
viatges. Tram. 250-00808/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i vota-
ció (text presentat: BOPC 337, 50). 

4. Proposta de resolució sobre el cessament del delegat del Govern als Estats 
Units i al Canadà. Tram. 250-01028/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar. Debat i votació (text presentat: BOPC 466, 10). 

5. Proposta de resolució sobre l'escalada de la violència i la crisi de drets 
humans a Xile. Tram. 250-01342/12. Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - 
Crida Constituent. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esme-
nes presentades (text presentat: BOPC 627, 36; esmenes: BOPC 664, 5). 

6. Proposta de resolució sobre el drets humans a l'Equador. Tram. 250-
01562/12. Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem. Debat i votació (text presentat: BOPC 711, 39). 

7. Proposta de resolució sobre Colòmbia. Tram. 250-01592/12. Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamen-
tari de Catalunya en Comú Podem, Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d'Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació (text presentat: BOPC 
723, 10). 
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8. Proposta de resolució sobre el respecte a l'estat de dret com a valor euro-
peu. Tram. 250-00864/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 
(text presentat: BOPC 376, 10). 

9. Proposta de resolució de condemna de l'ús de diners públics per a pagar la 
publicació d'articles separatistes a la premsa internacional. Tram. 250-00871/12. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 382, 13). 
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Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre la participació de la Generalitat 
en organismes internacionals 

250-00736/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 33916 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.03.2019 

A la Mesa del Parlamento 

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Susana Beltrán García, diputada del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 
167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolu-
ció sobre la participació de la Generalitat en organismes internacionals, para 
que sea sustanciada ante la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucio-
nals i Transparència, con el siguiente texto:  

Exposició de motius  

A la pàgina oficial de la Generalitat s'indica que el Govern treballa amb or-
ganismes del Sistema de Nacions Unides, així com d'altres organitzacions 
internacionals, que són d'interès per a Catalunya. Així, s'impulsa la partici-
pació de Catalunya al Consell d'Europa, interactuant amb diversos departa-
ments i organismes, especialment amb els anomenats «acords parcials». Hi 
ha presència i relació amb l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a 
Europa (OSCE). Es col·labora amb l'Organització per a la Cooperació i el 
Desenvolupament Econòmics (OCDE). Es contribueix a la missió dels orga-
nismes internacionals de l'àmbit econòmic i financer com el Grup Banc 
Mundial (GBM) 

Igualment, es fomenta programes amb organitzacions internacionals com 
l'Organització Internacional per les Migracions (OIM), l'Organització Inter-
nacional del Treball (OIT), l'Organització Mundial de la Salut (OMS) o l'Or-
ganització d'Estats Americans (OEA). 

De les informacions que apareixen a la pàgina web no queda prou clar quina 
és la participació de la Generalitat de Catalunya, (si és directa o indirecta), el 
cost de les esmentades col·laboracions, el personal i els departaments impli-
cats, els potencials beneficis per a la ciutadania. 

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 de la participació de la Generalitat 
en els esmentats organismes, relatius als exercicis 2017 i 2018. 

2. Informar en seu parlamentària sobre l'esmentada participació en organis-
mes internacionals, almenys un cop a l'any, de forma que es pugui fer el seu 
seguiment. 
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3. Incorporar les recomanacions resultants del debat parlamentari sobre 
aquestes qüestions. 

Palacio del Parlamento, 12 de marzo de 2019 

Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 37316 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAERIT, 03.05.2019 

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATA-
LUNYA (REG. 37316) 

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

1. Seguir elaborant un balanç d'activitat de la participació de la Generalitat 
en els organismes internacionals, i publicar un balanç relatiu als exercicis 
2017 i 2018. 

Esmena 2 
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2) 
De modificació 

2. Informar a la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència sobre l'esmentada participació en organismes internacionals, al-
menys un cop l'any, de forma que es pugui fer el seu seguiment. 
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Punt 2 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre els viatges del president de la 
Generalitat a l'estranger 

250-00804/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 38090 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019 

A la Mesa del Parlament 

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, 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 els viatges a l'estranger del Sr. Torra, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia, amb el text següent:  

Exposició de motius  

Al llarg d'aquests mesos de 2019, el Grup Parlamentari de Ciutadans ha estat 
sol·licitant al Govern de la Generalitat l'agenda, el nombre de membres que 
l'acompanyen, els motius per a desplaçar-se i els costos dels viatges a l'es-
tranger del Sr. Torra. 

L'accés a la informació és un dret dels ciutadans i, en el cas dels diputats, té 
caràcter preferent, ja que garanteix una major participació ciutadana en els 
afers públics. Igualment, implica un control efectiu dels governants. 

Malauradament, les respostes rebudes per part del Govern a les sol·licituds 
d'informació sobre aquest tema han estat altament imprecises. En concret, la 
negativa deliberada a donar informació es pot sintetitzar, en el següent:  

A) Les respostes, en el millor dels casos, són remissions a una web, on diuen 
que es poden trobar les dades, indicació que sempre resulta ser falsa. 

B) No facilitar l'agenda ni el cost dels viatges, al·legant que el viatge no té 
caràcter oficial. Una explicació que no té sentit, ja que es tracta de viatges 
que es realitzen en dies laborables i que sovint inclouen rodes de premsa. 

Per exemple, el dilluns, 21 de gener del 2019, a una petició de sol·licitud 
d'informació realitzada pel grup parlamentari de Ciutadans sobre un viatge 
del Sr. Torra a Brusel·les ens contesten:  

«No consta ningún programa oficial ni gasto atribuido a la agenda del Muy 
Honorable Presidente Torra ni de ninguno otro miembro del Gobierno.» 

Per tant, en aquests casos no podem saber amb quines persones s'estan reu-
nint i quin és el motiu del viatge. Tampoc sabem quantes persones han 
acompanyat a la comitiva del Sr. Torra i els cost individualitzat de les despe-
ses ocasionades. 

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

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya:  

1. Reprova al Sr. Torra per l'opacitat i la manca de control efectiu dels dipu-
tats de la cambra catalana als seus viatges. 
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2. Censura la reiterada opacitat i la falta de transparència del Govern en ma-
tèria 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 dife-
rents emparaments que ha concedit a aquest grup parlamentari. 

3. Exigeix que cessin els viatges a l'exterior en tant perduri l'opacitat d'aquests 
viatges. 

Palau del Parlament, 8 de maig de 2019 

Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs 
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Punt 3 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre els viatges del conseller d'Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència a l'estran-
ger i la il·legalitat d'aquests viatges 

250-00808/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 38094 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019 

A la Mesa del Parlamento 

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Susana Beltrán García, diputada del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 
167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolu-
ción sobre los viajes del Conseller Bosch y la ilegalidad de dichos viajes, 
para que sea sustanciada ante la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Insti-
tucionals i Transparència, con el siguiente texto:  

Exposición de motivos 

A lo largo de estos meses de 2019, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha 
estado preguntando al Gobierno la agenda, el número de miembros que lo 
acompañan, los motivos para desplazarse y los costes de los viajes al extran-
jero del Conseller Bosch. 

Más por las declaraciones que el propio conseller Bosch da a los medios de 
comunicación, que por las respuestas intencionadamente parcas que nos ha 
proporcionado, sabemos que el principal propósito de estos viajes es con-
vencer a la opinión pública internacional de la autodeterminación de Catalu-
ña y su «derecho de secesión», así como atacar a las instituciones y autori-
dades españolas. 

En varias ocasiones, también en sede parlamentaria, el Sr. Bosch ha dicho 
que su obligación es «explicar la verdad», obviamente una verdad, a la luz 
de sus declaraciones, abiertamente sesgada hacia el separatismo y con una 
clara intención de criticar al Gobierno y a las instituciones españolas. Lo más 
grave, para garantizar los derechos y libertades de todos los españoles, es 
que todas estas actuaciones vulneran el ordenamiento jurídico español. 

El Estado tiene la competencia en exclusiva de las relaciones exteriores, de 
acuerdo con el artículo 149.1.3 de la Constitución Española y dirige la polí-
tica exterior según el artículo 96.1 CE. 

Por su parte, la Generalitat de Cataluña debe impulsar la proyección de Cata-
luña en el exterior y promover sus intereses en este ámbito respetando la 
competencia del Estado en materia de relaciones exteriores, de acuerdo con 
el artículo 193 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. 

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional de forma reiterada establece 
que las Comunidades Autónomas, por tanto, también Cataluña, pueden lle-
var a cabo actividades de proyección exterior que reúnan los siguientes re-
quisitos:  

– Actuaciones que se deriven directamente de sus competencias;  
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– Respeto a la competencia estatal exclusiva en materia de política interna-
cional y relaciones exteriores;  

– No perjudicar ni condicionar la política exterior de España. 

Es evidente que esta campaña de promoción separatista y de crítica a las 
instituciones españolas dirigida por el Gobierno catalán no se deriva de nin-
guna competencia autonómica, no respeta las relaciones internacionales de 
España y perjudica la posición española a nivel internacional. 

El propio Ministerio de Asuntos Exteriores redactó un informe en 2016 so-
bre «Los perjuicios que causa a los intereses del Estado la extralimitación de 
las actuaciones de la Generalitat catalana en materia de acción exterior». Y 
muy recientemente, en noviembre de 2018, redactó otro informe sobre «La 
apertura de seis nuevas delegaciones de la Generalitat de Cataluña» en el que 
reitera que las actividades que se realizan desde las delegaciones son lesivas 
para los intereses del Estado. 

Asimismo, el Tribunal Constitucional declaró nulo el articulado de la Ley 
catalana 16/2014 de acción exterior que se refería a la «diplomacia pública de 
Cataluña» porque en los términos en que estaba redactado se configuraba co-
mo un conjunto de actividades «no vinculadas al ejercicio de competencias 
autonómicas, que dirige y coordina la Generalitat y cuyos destinatarios pue-
den perfectamente ser los Estados u organizaciones internacionales como 
sujetos de derecho internacional, a tenor de las finalidades que persigue» 

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:  

Propuesta de resolución 

El Parlament de Cataluña:  

1. Reprueba aquellos viajes del consejero Bosch que tienen como objeto la 
promoción del mensaje separatista, por suponer una vulneración del orde-
namiento jurídico español y perjudicar la defensa de los derechos y liberta-
des de todos los españoles. 

2. Solicita al Govern de la Generalitat el cese de manera inmediata de todos 
aquellos viajes al extranjero que tienen como finalidad realizar un tour de las 
mentiras sobre las instituciones españolas. 

Palacio del Parlamento, 4 de abril de 2019 

Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs 
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Punt 4 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre el cessament del delegat del Go-
vern als Estats Units i al Canadà 

250-01028/12 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 50438 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019 

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 esta-
bleixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Pro-
posta de resolució pel cessament del delegat del Govern de la Generalitat als 
EEUU i al Canadà, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d'Ac-
ció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent:  

Exposició de motius 

En dates recents ha estat coneguda la despesa pública originada pel Delegat 
del Govern de la Generalitat als Estats Units i al Canadà, Sr. Isidre Sala, en 
el càrrec des del 3 de setembre del 2019. 

En concret, el delegat del Govern de la Generalitat als Estats Units i al Ca-
nadà ha presentat despeses de 9452,44 dòlars en «entreteniment»; 4095,79 
dòlars en «dietes»; 2275 dòlars en «telèfon»; 3649,90 dòlars en «viatges a 
Washington, DC i a Nova York»; i 10392,10 dòlars en «viatges a altres ciu-
tats (Brussel·les, Barcelona)». 

Es tracta de despeses realitzades en un breu termini de temps, dos mesos, i 
que no poden trobar cap justificació raonable. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya reclama al Govern de la Generalitat a cessar del 
seu càrrec al Sr. Isidre Sala, Delegat del Govern de la Generalitat als Estats 
Units i al Canadà, amb efecte immediat. 

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2019 

Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, 
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 sobre l'escalada de la violència i la cri-
si de drets humans a Xile 

250-01342/12 

PRESENTACIÓ: GP CATECP, SP CUP-CC 

Reg. 68180 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.06.2020 

A la Mesa del Parlament 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu a la Comissió d'Acció Exterior, Relaci-
ons Institucionals i Transparència del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, Carles Riera Albert, portaveu a la Comissió d'Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència del Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent, d'acord amb el que esta-
bleixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Pro-
posta de resolució sobre l'escalada de violència i la crisi de Drets Humans a 
Xile, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d'Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent:   

Exposició de motius 

Xile pateix des de fa set mesos fins avui una escalada de violència i una crisi 
de Drets Humans ocasionada per l'actuació repressiva del govern del presi-
dent Sebastián Piñera, amb l'esclat de manifestacions populars en contra del 
sistema econòmic i polític institucional des de l'octubre de 2019. 

En aquestes manifestacions es demanden drets bàsics com la salut, l'educa-
ció, les pensions, l'habitatge, aspectes que amb l'herència neoliberal de la 
dictadura de Pinochet i la seva Constitució de 1980 -que encara és vigent-, 
no estan assegurats sinó que estan majoritàriament privatitzats, i que inclo-
uen també un sistema de treball molt poc regulat i protegit, on els salaris 
dignes són escassos, la concentració del capital és excepcionalment alta i on 
la tributació de les empreses és de les més liberals del món. En aquest sentit, 
molts d'aquests sectors econòmics estratègics estan en mans d'empreses mul-
tinacionals europees, espanyoles i catalanes. 

Davant d'aquest context, la població de Xile es manifesta per aconseguir 
canvis en les estructures de l'Estat, principalment un canvi constitucional que 
permeti protegir els drets de les persones a tenir una vida digna, entre altres 
reivindicacions. I producte d'aquesta mobilització popular el Govern s'ha vist 
obligat a convocar un plebiscit (ara ajornat a l'octubre de 2020) per decidir si 
es canvia la Constitució o no, i el mecanisme per fer-ho. 

Malgrat les múltiples i massives manifestacions (el 25 d'octubre surten més d'1 
milió 200 mil persones només a Santiago), el Govern no ha realitzat cap canvi 
per pal·liar la greu situació de precarietat en la qual viu una part important de 
la població (sou mínim, pensions de misèria, especulació de preus de les far-
macèutiques i grans cadenes de comerços, cost de la salut i l'educació, etc.). 

Aquesta situació s'ha agreujat per la pandèmia amb la pèrdua, entre març i 
abril, de més d'un milió de llocs de feina formals en un mercat de treball que 
ja comptava amb més de 2,5 milions de persones en l'economia submergida, 
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als quals a dia d'avui, pràcticament no els arriba res. La Comissió Econòmica 
per Amèrica Llatina i el Carib (Cepal) ja va advertir que el nivell de pobresa 
a Xile pot passar del 9,8% de 2019 al 13,7% el 2020. 

La mobilització social ha estat contestada des del Govern de Sebastián 
Piñera imperant una política de recriminació i persecució contínua a través 
d'una forta repressió social i greus violacions dels Drets Humans que han 
estat condemnats internacionalment. 

L'Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) xilè, organisme públic 
autònom i independent, ha registrat i publicat que durant aquests quatre me-
sos hi ha hagut més de 3.765 persones lesionades, incloent 439 lesions ocu-
lars i 2.122 persones ferides per trets d'armes letals i no letals; han estat de-
tingudes almenys 10.365 persones i s'han interposat més de 1.835 denúncies 
per l'actuació indeguda dels organismes de seguretat de l'Estat, de les quals 
197 per violència sexual, 520 per tortura i tracte cruel i 1.073 per ús excessiu 
de la força. El 92% d'aquestes denúncies són contra la policia Xilena (Cara-
bineros), un 5% a militars i la resta en contra d'altres forces armades. 

Aquesta violència policial reiterada ha estat documentada i denunciada per 
prestigioses organitzacions internacionals de Drets Humans, com ara Amnis-
tia Internacional i Human Rights Watch, a més de l'Alt Comissionat de Na-
cions Unides pels Drets Humans. 

Una altra característica de la situació de violència que està vivint la població 
de Xile és que hi ha una clara vessant de gènere. Les dones estan jugant un 
rol clau en les protestes i estan sent protagonistes en la seva difusió interna-
cional, com ho demostra la performance i cançó «El violador eres tú» del 
col·lectiu «Las Tesis», contra les violències policials i masclistes, i que els 
moviments feministes arreu del món s'han apropiat. 

Territorialment les manifestacions es produeixen a pràcticament tot el país, 
malgrat que es concentren en les ciutats més importants, sent Santiago i la 
zona de l'antiga «Plaza Italia» ara denominada «Plaza de la Dignidad», la 
zona zero, i on es concentra la major part de la repressió, també es dona a 
ciutats i barris populars de la zona metropolitana com Puente Alto, La Pinta-
na. Un cas especial és la ciutat de Valparaíso, que ha estat especialment cas-
tigada per la destrucció i la repressió. 

Aquestes pràctiques repressives són i il·legals i absolutament inacceptables 
en un estat democràtic. El creixement sostingut de les xifres de morts (a data 
d'avui, almenys 27 persones), ferits i detinguts mostra que el Govern de Se-
bastián Piñera manté la seva aposta clara de repressió davant les protestes 
populars, sent la Policia (Carabiners) la institució que més utilitza la violèn-
cia contra la població civil, i per això denunciem que és una policia militarit-
zada, que té una impunitat flagrant i que en cap cas s'ha de legitimar la seva 
actuació. 

Davant aquesta situació es constata la col·laboració i impunitat que a nivell 
internacional s'ha donat a l'actuació del Govern de Piñera. Especialment, és 
important remarcar la col·laboració directa de la Brigada Mòbil (BRIMO) 
del Cos de Mossos d'Esquadra (Generalitat de Catalunya) i de la UIP (Go-
vern Central). 
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Per aquests motius, presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya:  

1. Manifesta el seu suport i solidaritat a les víctimes de la violència policial a 
Xile, en particular a les persones que han patit violència sexual, tortures i 
mutilacions oculars per part de les forces de seguretat de l'estat xilè en el 
marc de les protestes. 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

2. Condemnar la violència policial a Xile, que ha provocat almenys 27 morts 
i centenars de ferits des de l'inici de la crisi l'octubre de 2019. 

3. Denunciar qualsevol tipus de repressió quan es dona una situació de tensió 
derivada d'una política neoliberal, del Govern i del Règim, de privatització i 
elitització dels serveis públics que ha generat tanta desigualtat i misèria. 

4. Reclamar que les autoritats xilenes duguin a terme investigacions imparci-
als i completes de les denúncies d'ús excessiu de la força, maltractaments, 
tortures i detencions il·legals per part de les forces de seguretat, com exigei-
xen les organitzacions de Drets Humans. 

5. Denunciar la cooperació institucional, especialment la policial, de l'Estat 
espanyol i del Govern de la Generalitat amb el Govern xilè, i exigir que cessi 
definitivament aquesta col·laboració. 

6. Fer les gestions oportunes davant la Unió Europea per a que es revisin les 
seves relacions de cooperació i comercials amb Xile fins què estigui garantit 
el respecte dels Drets Humans. 

7. Instar les empreses catalanes amb inversions a Xile a treballar en proto-
cols ètics i de responsabilitat social amb la fi d'evitar contribuir en l'agreuja-
ment de la crisi social i econòmica del país. 

Palau del Parlament, 8 de juny de 2020 

Susanna Segovia Sánchez, GP CatECP; Carles Riera Albert, SP CUP-CC, 
portaveus a la CAERIT  

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 74659 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAERIT, 28.07.2020 

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATA-
LUNYA (REG. 74659) 

Esmena 1 
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1) 
De modificació del punt 2 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

2. Condemnar la violència policial a Xile, que ha provocat almenys 27 morts 
i centenars de ferits des de l'inici de la crisi l'octubre de 2019. 
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Esmena 2 
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2) 
D'addició d'un nou punt 2 bis 

2 bis. Considera necessari que les institucions xilenes que culminin el procés 
constituent en curs impulsat per les protestes ciutadanes, per donar lloc a un 
sistema polític respectuós amb els Drets Humans i basat en el diàleg, la 
democràcia i el reconeixement a la pluralitat. 

Esmena 3 
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (3) 
De modificació del punt 3 

3. Denunciar qualsevol tipus de repressió quan es dona una situació de tensió 
derivada d'una política neoliberal, del Govern i del Règim, de privatització i 
elitització dels serveis públics que ha generat tanta desigualtat i misèria i 
Considera necessari que les autoritats del país posin al centre de les políti-
ques públiques la lluita contra la desigualtat entre les persones, especial-
ment després de l'impacte de la pandèmia 

Esmena 4 
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (4) 
D'addició 

4. Considera necessari que les autoritats xilenes duguin a terme investigaci-
ons imparcials i completes de les denúncies d'ús excessiu de la força, mal-
tractaments, tortures i detencions il·legals per part de les forces de seguretat, 
com exigeixen les organitzacions de Drets Humans. 

Esmena 5 
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (5) 
D'addició 

5. Denuncia la cooperació de diverses institucions de l'Estat Espanyol, es-
pecialment la policial, amb la repressió dirigida pel Govern xilè, i exigir que 
cessi definitivament aquesta col·laboració. 

Esmena 6 
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (6) 
D'addició 

6. Demana que tots els acords de col·laboració o d'altra naturalesa subscrits 
per autoritats europees, estatals i catalanes amb les institucions xilenes esti-
guin regides i condicionades pel respecte als Drets Humans. 

Esmena 7 
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (7) 
D'addició 

7. Fa una crida a les empreses catalanes amb inversions a Xile a treballar en 
protocols ètics i de responsabilitat social amb la fi d'evitar contribuir en l'a-
greujament de la crisi social i econòmica del país. 
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Punt 6 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre el drets humans a l'Equador 

250-01562/12 

PRESENTACIÓ: GP ERC, GP CATECP 

Reg. 80135 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.10.2020 

Reg. 85749 / Coneixement: Mesa del Parlament, 17.11.2020 

 

A la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència (CAERIT) 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Ruben 
Wagensberg Ramon, diputat del Grup Parlamentari Republicà, Susanna Se-
govia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem, d'acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del 
Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre els drets humans a l'E-
quador, per tal que sigui substanciada davant Comissió d'Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència (CAERIT), amb el text següent:  

Exposició de motius 

Des de l'any 2017 s'està accentuant a l'Equador una greu desinstitucionalit-
zació que està afectant el sistema democràtic en el seu conjunt. Existeixen 
algunes fites que il·lustren clarament aquesta situació. 

El 18 de setembre de 2017 el president de la República, Lenin Moreno, va 
anunciar la seva intenció de convocar un referèndum i consulta popular per 
al mes de febrer del següent any. El 2 d'octubre de 2017 va remetre a la Cort 
Constitucional les preguntes proposades per a la consulta, perquè per mandat 
constitucional correspon és aquesta institució de l'Estat realitzar el control de 
constitucionalitat de les accions del govern. No obstant això, el 29 de no-
vembre de 2017 el president Lenin Moreno sense esperar el dictamen de la 
Cort Constitucional, davant la possibilitat que diverses de les preguntes fos-
sin considerades contràries a la Constitució per la Cort Constitucional, va 
decidir prescindir del seu criteri, violant la Constitució, i va emetre el decret 
de convocatòria al referèndum que es va realitzar el 4 de febrer de 2018. 

Els experts de l'OEA, un dia després de realitzar-se el referèndum, van pre-
sentar un informe preliminar i amb posterioritat un informe final en el qual 
van destacar la necessitat que s'hagués realitzat un control constitucional de 
les preguntes: «La Missió estima important que ja sigui per recursos d'in-
constitucionalitat o pel control posterior la Cort Constitucional emeti un 
pronunciament de fons sobre la matèria». 

El govern va obtenir una clamorosa victòria, en una campanya marcada per 
la pràctica absència dels detractors del referèndum, i va aconseguir que la 
ciutadania de manera majoritària aprovés totes les preguntes proposades. La 
pregunta 3 del referèndum va donar per acabat el període constitucional del 
Consell de Participació Ciutadana i Control Social (CPCCS) existent, que és 
l'òrgan que s'encarrega de l'elecció de les diferents autoritats de control mit-
jançant concurs públic. La seva destitució va donar pas a la conformació d'un 
CPCCS de caràcter transitori elegit pel president i confirmat per l'Assemblea 
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Nacional (poder legislatiu) que va tenir com a missió cessar en les seves 
funcions a les autoritats de control vigents fins a aquest moment i substituir-
les per noves. 

Aquest CPCCS transitori va cessar 29 autoritats, incloent als magistrats de la 
Cort Constitucional, funció que aquest organisme es va arrogar, encara que 
en el referèndum no va estar contemplat, actuant de facto com una espècie 
d'Assemblea Constituent, encara que sense la legitimitat democràtica. Entre 
les moltes conseqüències nefastes de l'actuació del CPCCS transitori, podem 
esmentar va haver-hi una vacant de la Cort Constitucional de gairebé cinc 
mesos a l'Equador, encara que en principi s'havia disposat que no durés més 
de dos. 

De les autoritats de Control equatorianes eliminades pel CPCCS transitori 
solo es va salvar el Contralor General de l'Estat, el càrrec del qual estava sent 
ocupat pel subrogante després de la fugida als EUA del principal acusat d'ac-
tes de corrupció. 

El Contralor subrogante va ser ratificat en el seu càrrec l'última setmana que 
va estar en funcions el CPCCS transitori gràcies a la seva afinitat amb el 
govern i la seva col·laboració en la persecució d'oponents polítics. 

l'Equador travessa des de llavors un dels moments més complexos de la seva 
història. Es persegueix al moviment anomenat «correísta» i després de les 
protestes d'octubre 2019 també als moviments indígenes i tot el que s'oposi a 
l'agenda neoliberal impulsada des del govern. La persecució política s'ha 
materialitzat en censura, pèrdua de treball, violació a la intimitat, a l'honor, a 
la llibertat de càtedra, privació de llibertat i drets processals entre molts al-
tres drets constitucionals i fonamentals. 

El govern de Lenin Moreno duu a terme la persecució política sistemàtica 
contra els seus oponents per la via administrativa i judicial. Diferents institu-
cions internacionals de drets humans han realitzat observacions a les accions 
de l'Estat equatorià com el Comitè de Drets Humans econòmics i socials de 
l'ONU, l'Alta Comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans o 
la Comissió Interamericana de Drets Humans. 

Des que es va iniciar el procés preelectoral de cara a les eleccions presiden-
cials de febrer de 2021, el Contralor General de l'Estat ha estat pressionant al 
Consell Nacional Electoral perquè vaig eliminar la possibilitat de participa-
ció a l'expresident de la República, Rafael Correa i al seu moviment polític 
Compromís Social llesta cinc. Fins al moment l'anomenat «correísmo» apa-
reix en totes les enquestes com la força política millor posicionada de cara a 
les eleccions presidencials de febrer de 2021. 

El Consell Nacional Electoral ha cedit a les pressions i vetat tant a l'expresi-
dent Rafael Correa com al seu partit polític Compromís Social impedint-los 
la participació en les eleccions presidencials. Ara està per decidir-se si el 
binomi alternatiu presentat per el «correísmo» a les eleccions presidencials 
(Andrés Arauz president i Carlos Rabascall, vicepresident) a través d'una 
altra plataforma política serà una vegada més desqualificat pel Consell Naci-
onal Electoral. 
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Per aquests motius, presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya:  

1) Se suma a l'informe que va elaborar l'Alta Comissionada de les Nacions 
Unides per als Drets Humans, Michelle Bachelet, del 29 de novembre de 2019. 

2) S'adhereix a la resolució 58/2019 de la CIDH, de 6 de desembre de 2019, 
per la qual s'atorga mesures cautelars a favor de Paola Pabón, Christian Gon-
zález i Virgili Hernández, on se sol·licita a l'Estat equatorià que «adopti les 
mesures necessàries per a protegir els seus drets a la vida i a la integritat 
personal». 

3) Mostra la seva preocupació davant les mesures cautelars dictades per la 
CIDH a favor de l'ex vicepresident Jorge Glas publicades en la Resolució 
69/2019 de 31 de desembre de 2019 on es constata «l'existència d'una situació 
de greu risc, en relació amb els drets a la vida i la integritat personal». Per 
això, el Parlament de Catalunya creu necessari que l'Estat de l'Equador, en 
concordança amb la CIDH, "adopti les mesures necessàries per a protegir els 
drets a la vida i la integritat personal" de exvicepresident Jorge Glas Espinel 
i que "concerti les mesures a adoptar amb els beneficiaris i els seus represen-
tants".» 

4) Mostra la seva preocupació per les denúncies realitzades per les organit-
zacions de drets humans que informen de la violació de drets per part del 
Govern equatorià quan reprimeix les protestes socials. 

5) Mostra el seu suport als defensors de drets humans i a les organitzacions 
socials que estan reivindicant polítiques que garanteixen la vida digna amb 
ple exercici de drets socials econòmics i culturals dels equatorians i equato-
rianes. 

Palau del Parlament, 13 d'octubre de 2020 

Anna Caula i Paretas, portaveu; Ruben Wagensberg Ramon, diputat, GP 
ERC; Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP 
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Punt 7 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre Colòmbia 

250-01592/12 

PRESENTACIÓ: GP JXCAT, GP ERC, GP CATECP, SP CUP-CC 

Reg. 83675 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.11.2020 

Reg. 85517 / Coneixement: Mesa del Parlament, 10.11.2020 

A la Mesa del Parlament 

Francesc de Dalmases i Thió, portaveu a la Comissió d'Acció Exterior, Rela-
cions Institucionals i Transparència del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, Ruben Wagensberg Ramon, portaveu a la Comissió d'Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència del Grup Parlamentari Republicà, 
Susanna Segovia Sánchez, portaveu a la Comissió d'Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem, Carles Riera Albert, portaveu a la Comissió d'Acció Exterior, Relaci-
ons Institucionals i Transparència del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d'Unitat Popular - Crida Constituent, d'acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent sobre Colòmbia per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. 

Exposició de motius 

El passat 26 de setembre es van complir 4 anys de la signatura de l'Acord de 
Pau per a la terminació del conflicte i la construcció d'una pau estable i dura-
dora a Colòmbia. La implementació integral de l'Acord de Pau és un mesura 
crucial per superar la situació estructural de violència i la crisi de drets hu-
mans i per transitar cap a un país més igualitari i democràtic. 

No obstant això, diferents instàncies nacionals i internacionals alerten d'una 
manca de compromís governamental amb la implementació integral de l'A-
cord, la qual cosa està contribuint a generar un nou escenari generalitzat de 
violència i un aprofundiment de la crisi de drets humans al país. A més, pre-
ocupa que la gestió governamental de la situació provocada per la pandèmia 
del Covid19, hagi posat encara més en evidència les profundes desigualtats 
socials existents i hagi facilitat l'impuls d'un marc jurídic regressiu i limitant 
de drets econòmics i socials. Hi ha també inquietud per les declaracions de 
funcionaris del Govern que s'han posicionat obertament en contra de les 
recents decisions judicials la Cort Suprema de Justícia. 

Així mateix, un dels pilars bàsics de l'Acord de Pau, el Sistema de Justícia 
Transicional, ha sofert injustificables atacs i assenyalaments contra la seva 
independència i autonomia. Tant la Jurisdicció Especial per a la Pau (JEP), 
com la Comissió d'Aclariment de la Veritat (CEV), o la Unitat de Recerca de 
Persones donades per Desaparegudes (UNBPD), han estat objecte d'atacs 
reiterats per part de funcionaris de l'actual Govern i han manifestat falta de 
finançament per a l'adequat desenvolupament de les seves funcions en detri-
ment dels drets de les víctimes considerades el centre de l'Acord de Pau. 

Les massacres contra la població civil i els assassinats de persones defenso-
res i líders i lideresses socials van en augment, mentre que no hi ha avenços 
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en matèria de garanties per a la defensa dels drets humans. L'Oficina de les 
Nacions Unides per als Drets Humans (OACNUDH) a Colòmbia va regis-
trar, en el primer semestre de 2020, 33 massacres i al menys 97 homicidis 
contra persones defensores. També, la Missió de Verificació a Colòmbia de 
l'ONU va assenyalar l'homicidi de 41 persones en procés de reincorporació 
en aquest mateix període. Un recent informe elaborat per les tres principals 
plataformes d'organitzacions i col·lectius de drets humans de Colòmbia, xifra 
en 623 els assassinats de persones defensores des de l'inici de l'actual Govern 
a l'agost de 2018 i 230 els homicidis d'ex-combatents de les FARC-EP des 
que van subscriure l'Acord de Pau l'any 2016. 

D'altra banda, existeixen evidències d'una presència cada vegada més activa 
i violenta de grups armats il·legals, alguns vinculats al narcotràfic i altres 
economies il·legals, que aguditzen el conflicte armat i les vulneracions de 
drets humans especialment a les zones abandonades després de les signatura 
de l'Acord de Pau per l'ex-guerrilla de les FARC, en les quals no hi ha una 
presència integral per part de l'Estat. S'ha registrat en diferents departaments 
de país presència de l'Exèrcit d'Alliberament Nacional, ELN, de dissidències 
de les FARC i sobretot una notable expansió d'organitzacions successores 
del paramilitarisme, que operen segons algunes fonts, en aproximadament el 
90% del territori colombià. 

En matèria de seguretat, s'ha produït una militarització creixent de la vida 
social que contribueix a augmentar l'espiral de violència que es viu als terri-
toris. També s'han denunciat operacions il·legals de la intel·ligència militar i 
d'organismes de seguretat de l'Estat en contra de persones defensores, oposi-
tors polítics i fins i tot magistrats de les altes Corts, la qual cosa ha portat a la 
Comissió Interamericana de Drets Humans a reiterar que la vigilància il·legal 
a Colòmbia és una pràctica sistemàtica. 

A més, i partir del mes d'agost de 2020, la mobilització social que s'ha pro-
duït al país en resposta a les polítiques aplicades pel Govern nacional s'ha 
vist fortament reprimida per la Força Pública i així, s'han denunciat assassi-
nats, detencions arbitràries, agressions i ús excessiu de la força contra la 
població civil. En aquest sentit, el passat 22 de setembre la Cort Suprema de 
Justícia va ordenar a les autoritats adoptar accions per garantir l'exercici del 
dret a la protesta pacífica. 

Per aquests motius, presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya:  

1. Constata la necessitat que el Govern colombià realitzi un pla detallat per a 
la implementació integral de l'Acord de Pau que garanteixi una presència 
estatal en tot el país, especialment a les zones amb els nivells més crítics de 
violència. És urgent que aquesta implementació es realitzi amb la participa-
ció activa de les comunitats i estigui orientada a la garantia de drets, béns i 
serveis i no a la militarització dels seus territoris. 

2. Manifesta el seu suport al Sistema Integral de Veritat, Justícia, Reparació i 
Garanties de No Repetició i i considera essencial el garantiment del seu fun-
cionament, independència i autonomia. 

3. Manifesta el seu suport a la tasca que realitzen les persones defensores de 
drets humans i líders i lideresses socials a Colòmbia i constata la necessitat 
que el govern Colombià dissenyi i apliqui una política pública integral i efi-
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caç en matèria de garanties, prevenció i protecció en totes les regions de país 
que inclogui el que està previst a l'Acord de Pau. Específicament, creu ne-
cessari que es realitzin investigacions ràpides i imparcials per arribar als 
responsables materials, intel·lectuals i les seves estructures –incloent l'acla-
riment dels vincles amb elits polítiques, econòmiques i militars–, i que s'en-
forteixin les mesures col·lectives de prevenció i protecció tenint en compte 
l'enfocament diferencial ètnic, territorial, gènere, edat, etc. 

4. Constata que cal impulsar de forma integral les mesures acordades en el 
punt 3.4 de l'Acord de Pau. Concretament a dissenyar una Política pública 
efectiva de desmantellament dels grups hereus del paramilitarisme a través 
de la Comissió Nacional de Garanties de Seguretat i avenços en les investi-
gacions de la Unitat Especial de Recerca de la Fiscalia per al Desmantella-
ment d'Organitzacions Criminals. 

5. Reconeix la necessitat d'emprendre una reforma estructural de la Força 
Pública, enfortint un sistema institucional de controls civils, una rendició de 
comptes que impedeixi l'ús ofensiu de la intel·ligència militar i d'altres orga-
nismes de l'Estat, i a establir una política pública que garanteixi el dret a la 
mobilització social i la protesta pacífica. 

6. Trasllada aquesta Resolució al Govern de la Generalitat perquè faci les 
accions oportunes davant del Govern espanyol per tal que s'avanci en la di-
recció del text aprovat. 

Palau del Parlament, 30 d'octubre de 2020 

Francesc de Dalmases i Thió, GP JxCat; Ruben Wagensberg Ramon, GP 
ERC; Susanna Segovia Sánchez, GP CatECP; Carles Riera Albert, SP CUP-
CC; portaveus a la CAERIT  

 
  



Dossier CAERIT 27 
26 de novembre de 2020 

20 

 

Punt 8 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre el respecte a l'estat de dret com 
a valor europeu 

250-00864/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 41390 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Susana Beltrán García, diputada del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 
167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolu-
ción sobre el respeto al estado de derecho como valor europeo, para que sea 
sustanciada ante la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, con el siguiente texto:  

Exposición de motivos 

El 28 de mayo de 2019 el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos adop-
tó una decisión por unanimidad según la cual no sólo no procedían las de-
mandas de 76 personas, que en 2017 eran diputados del grupo parlamentario 
de Junts pel Sí y de la Candidatura de Unidad Popular Crida Constituent, 
sino que además avaló las tesis del Tribunal Constitucional español de que la 
suspensión de la sesión plenaria del Parlamento de Cataluña de 9 de octubre 
de 2017 estaba plenamente justificada. 

Así, la Corte europea recuerda que el 10 de octubre de 2017, un día después 
de la sesión que inicialmente estaba prevista, el presidente del Gobierno de 
la Generalitat declaró la independencia de Cataluña aunque invitando inme-
diatamente al Parlamento a suspender los efectos de la citada declaración de 
independencia. 

El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos estimó que la suspensión de la 
sesión plenaria del 9 de octubre de 2017 fue necesaria en una sociedad demo-
crática, particularmente para el mantenimiento de la seguridad pública, la de-
fensa del orden y la protección de los derechos y libertades de los demás. 

Además hace notar que la Mesa del Parlamento no respetó las decisiones del 
Tribunal Constitucional y que este Tribunal suspendió la sesión plenaria de 9 
de octubre a fin de preservar los derechos de participación política de los 
grupos parlamentarios contrarios a la independencia y de los ciudadanos, en 
general, a participar a través de sus representantes en los asuntos públicos. 

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:  

Propuesta de resolución 

1. El Parlamento de Cataluña se compromete a pedir disculpas instituciona-
les, por medio de su Presidente, a la ciudadanía de Cataluña por la vulnera-
ción de los derechos de participación política de los grupos parlamentarios 
contrarios a la independencia y que además, supuso una vulneración indirec-
ta al derecho constitucional de los ciudadanos de participar en los asuntos 
públicos a través de sus representantes de acuerdo con la Decisión del Tri-
bunal Europeo de los Derechos Humanos de 28 de mayo de 2019. 
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2. El Parlamento de Cataluña se compromete a pedir disculpas institucionales, 
por medio de su Presidente, a la ciudadanía de Cataluña por no haber respeta-
do las decisiones del Tribunal constitucional, las cuales tenían por objeto la 
protección del orden constitucional y que fue avalado por la Decisión del Tri-
bunal Europeo de los Derechos Humanos de 28 de mayo de 2019. 

3. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat pida disculpas 
a la ciudadanía de Cataluña por no haber respetado las decisiones del Tribu-
nal Constitucional, las cuales tenían por objeto la protección del orden cons-
titucional y que fue avalado por la Decisión del Tribunal Europeo de los 
Derechos Humanos de 28 de mayo de 2019. 

Palacio del Parlamento, 20 de junio de 2019 

Lorena Roldán Suárez, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs 
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Punt 9 | Debat i votació 

Proposta de resolució de condemna de l'ús de diners públics 
per a pagar la publicació d'articles separatistes a la premsa 
internacional 

250-00871/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 41554 i 42212 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Ignacio Martín Blanco, diputado del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 
167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolu-
ción sobre la condena por el uso de dinero público para pagar por la coloca-
ción de artículos pro-separatistas en la prensa internacional por sucesivos 
Governs de la Generalitat, para que sea sustanciada ante la Comissió d'Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, con el siguiente texto:  

Exposición de motivos 

La opacidad que caracterizaba a los anteriores Governs separatistas de la 
Generalitat ha sido una mala práctica heredada por el actual Govern. Dicha 
opacidad es especialmente grave con el derroche de dinero público que se ha 
venido llevando a cabo desde las delegaciones del Govern de la Generalitat 
en el exterior. 

Es un deber inexcusable de las autoridades públicas actuar con trasparencia 
para que los ciudadanos puedan controlar si su actividad se ajusta a las nor-
mas democráticas vigentes. 

Fruto de las reiteradas e insistentes denuncias por algunos grupos de la opo-
sición en casos tan flagrantes como la millonaria contratación del lobby In-
dependent Diplomat y especialmente a raíz de la fiscalización realizada por 
el Tribunal de Cuentas del gasto realizado por el Govern de la Generalitat en 
«acción exterior», se han podido conocer ilegalidades y prácticas tan graves 
como el pago con dinero público para la colocación en medios de comunica-
ción, especialmente en prensa internacional, de artículos de opinión pro-
separatista de diversas personas que ostentaron cargos de autoridad pública 
en la Generalitat. 

Así, tal y como consta en el informe de fiscalización del Tribunal de Cuen-
tas, Independent Diplomat, lobby pagado con dinero público de la Generali-
tat, colocó artículos de opinión favorables al proyecto político de los partidos 
separatistas de Artur Mas y Francesc Homs en medios como The Guardian o 
el New York Times cuando ostentaban las más altas responsabilidades políti-
cas del Govern de la Generalitat.  

La continuada contratación de lobbys y otros proveedores de servicio simila-
res a Independent Diplomat con dinero público sobre los que los Governs de 
la Generalitat no han dado la más mínima información sobre los encargos 
realizados, y el hecho de que los mismos diarios internacionales en los que 
habían sido previamente publicados artículos con opiniones de partido por 
Artur Mas recogiesen artículos similares de los Sres. Puigdemont, Junqueras 
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y Forcadell, son indicios más que razonables de que el dinero público se 
haya continuado destinando a la colocación de piezas de propaganda parti-
dista en la prensa internacional. 

El patrimonio público está vinculado a la persecución de los fines de interés 
general legalmente previstos y no a los fines partidistas, particulares o priva-
dos que puedan tener las personas que ocupan autoridades públicas. En con-
secuencia, el uso de dinero público de la administración para perseguir esos 
fines de los partidos políticos independentistas es ilegal. 

Por ello, es intolerable tanto el desvío de patrimonio público en sí que impli-
ca el uso de dinero público para servicios de colocación en prensa interna-
cional de artículos de opinión, como la intencionada omisión de procedi-
mientos de recuperación del dinero desviado e investigación y sanción de 
esas conductas por las personas que actualmente tienen responsabilidades 
públicas por el mero hecho de compartir ideología con las personas que in-
debidamente se beneficiaron del desvío.  

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:  

Propuesta de resolución 

1. El Parlament de Cataluña condena:  

A. La mala práctica consistente en emplear patrimonio público para la elabo-
ración y colocación en la prensa internacional de artículos de opinión, ple-
namente identificables con los programas electorales de los partidos separa-
tistas y no con las competencias constitucionales y estatutarias de la 
Generalitat, con indebido provecho de la autoridad y responsabilidad pública 
que se ostenta. 

B. La mala práctica de que los sucesivos Governs de la Generalitat amparen 
este desvío de dinero público en vez de investigarlo y sancionarlo. 

«2. El Parlament de Cataluña insta al Govern a iniciar inmediatamente los 
correspondientes procedimientos de investigación, sanción y recuperación de 
patrimonio público derrochado en las conductas ilegales de desvío de dinero 
público a la colocación de artículos de opinión en la prensa internacional 
plenamente identificables con los programas electorales de los partidos polí-
ticos separatistas y no con las competencias constitucionales y estatutarias de 
la Generalitat de Cataluña.» 

Palacio del Parlamento, 25 de junio de 2019 

Lorena Roldán Suárez, portavoz; Ignacio Martín Blanco, diputado, GP Cs 

 

 


	ORDRE DEL DIA
	Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades
	Proposta de resolució sobre la participació de la Generalitat en organismes internacionals

	Punt 2 | Debat i votació
	Proposta de resolució sobre els viatges del president de la Generalitat a l'estranger

	Punt 3 | Debat i votació
	Proposta de resolució sobre els viatges del conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència a l'estranger i la il·legalitat d'aquests viatges

	Punt 4 | Debat i votació
	Proposta de resolució sobre el cessament del delegat del Govern als Estats Units i al Canadà

	Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades
	Proposta de resolució sobre l'escalada de la violència i la crisi de drets humans a Xile

	Punt 6 | Debat i votació
	Proposta de resolució sobre el drets humans a l'Equador

	Punt 7 | Debat i votació
	Proposta de resolució sobre Colòmbia

	Punt 8 | Debat i votació
	Proposta de resolució sobre el respecte a l'estat de dret com a valor europeu

	Punt 9 | Debat i votació
	Proposta de resolució de condemna de l'ús de diners públics per a pagar la publicació d'articles separatistes a la premsa internacional


