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Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència

ORDRE DEL D IA

1. Proposta de resolució de suport a la prohibició de les armes nuclears. Tram. 250-
00958/11. Jordi-Miquel Sendra Vellvè, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Susana 
Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Ferran Pedret i Santos, del Grup 
Parlamentari Socialista, Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya 
Sí que es Pot, Carles Riera Albert, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent. Debat i votació (text presentat: BOPC 384, 40)

2. Compareixença de representants de la Representació de la Comissió Europea a 
Espanya davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència per a informar sobre el semestre europeu. Tram. 357-00117/11. Co-
missió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència. Com-
pareixença.

3. Compareixença de Marc Antoni Malagarriga-Picas, familiar de persones desapare-
gudes durant la Guerra Civil, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relaci-
ons Institucionals i Transparència perquè informi sobre la localització i la identificació 
de persones desaparegudes en el context de la guerra. Tram. 357-00389/11. Comis-
sió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència. Compa-
reixença.
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Punt 1 | Debat i votació

Proposta de resolució de suport a la prohibició de les armes nuclears
250-00958/11

PRESENTACIÓ: JORDI-MIQUEL SENDRA VELLVÈ, DEL GP JS, SUSANA BELTRÁN 

GARCÍA, DEL GP CS, FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP SOC, JOAN JOSEP 

NUET I PUJALS, DEL GP CSP, CARLES RIERA ALBERT, DEL GP CUP-CC

Reg. 56055 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.04.2017

A la Mesa del Parlament
Els diputats sotasignants, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 

del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la prohibi-
ció de les armes nuclears, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció 
Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
72 anys després de les bombes d’Hiroshima i Nagasaki, encara hi ha més de 

15.000 armes nuclears actives al món, la majoria molt més potents que les que es 
van llançar sobre les ciutats japoneses.

Les armes nuclears són un autèntic perill per a la seguretat de les persones i dels 
pobles i són les úniques armes de destrucció massiva que encara no estan prohibides 
per la llei internacional de forma inclusiva i universal.

El passat 23 de desembre, la comunitat internacional va fer un pas molt signifi-
catiu per avançar cap al desarmament nuclear multilateral amb l’aprovació a l’As-
semblea General de les Nacions Unides de la Resolució L41 amb 113 vots a favor; 
un acord que permet iniciar un procés per negociar un tractat de prohibició de les 
armes nuclears el 2017 i que es concreta en dues conferències diplomàtiques, la 
primera del 27 al 31 de març i la segona del 15 de juny al 7 de juliol, a Nova York.

Tradicionalment el Parlament de Catalunya s’ha manifestat clarament a favor 
d’avançar cap al desarmament nuclear a través de diverses resolucions (Resolució 
497/X sobre l’adhesió a la campanya de Peace Boat «Viatge global per un món sense 
armes nuclears» i sobre l’impuls al desarmament nuclear, del 30 de juny de 2009; 
Resolució 736/X sobre l’aprovació d’un tractat d’abolició de les armes nuclears i de 
prohibició de llur fabricació i ús, del 4 de juliol de 2014).

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya dona la benvinguda i manifesta el seu suport a la Re-

solució L41 aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides per tal d’ini-
ciar un procés de negociació per un tractat de prohibició de les armes nuclears 
aquest any 2017.

El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat que la comunitat internacio-
nal i els governs, també el de l’Estat espanyol, participin i tinguin un paper actiu i 
favorable a l’eliminació de les armes nuclears en les conferències de negociació que 
tindran lloc del 27 al 31 de març i del 15 de juny al 7 de juliol del 2017 a Nova York 
per aconseguir un tractat legalment vinculant de prohibició de les armes nuclears, 
que condueixi a la seva eliminació total.

Palau del Parlament, 23 de març de 2017
Jordi Sendra Vellvè, GP JS; Susana Beltrán García, GP Cs; Ferran Pedret i San-

tos, GP SOC; Joan Josep Nuet i Pujals, GP CSP, i Carles Riera Albert, GP CUP-CC, 
portaveus a la CAECRIT  
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