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

ORDRE DEL D IA

1. Proposta de resolució sobre la defensa dels càrrecs electes a Turquia. Tram. 250-
00684/11. Tots els grups parlamentaris. Debat i votació (text presentat: BOPC 262, 47)

2. Proposta de resolució sobre el reconeixement a les víctimes de la guerra civil i la 
dictadura en espais públics. Tram. 250-00760/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat 
i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 292, 30; esmenes: BOPC 326, 9)

3. Proposta de resolució sobre el compliment dels terminis parlamentaris del dret 
d’accés a la informació dels diputats. Tram. 250-00783/11. Grup Parlamentari de Ciu-
tadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 
presentat: BOPC 300, 70; esmenes: BOPC 336, 24)

4. Proposta de resolució sobre l’adaptació del Consell de Diplomàcia Pública de Ca-
talunya a la sentència del Tribunal Constitucional sobre la Llei 16/2014, d’acció exte-
rior i de relacions amb la Unió Europea. Tram. 250-00791/11. Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 312, 10)

5. Proposta de resolució sobre la condemna de l’assassinat de l’activista mexicà Isi-
dro Baldenegro López. Tram. 250-00799/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 
es Pot  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 
presentat: BOPC 319, 21; esmenes: BOPC 361, 24)

6. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Rela-
cions Institucionals i Transparència amb el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Ins-
titucionals i Transparència sobre els viatges als Estats Units d’Amèrica amb el presi-
dent de la Generalitat. Tram. 354-00158/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

7. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Re-
lacions Institucionals i Transparència amb el conseller d’Afers Exteriors, Relacions 
Institucionals i Transparència perquè informi sobre el Pla Japó del Govern de Catalu-
nya 2016-2019 i sobre el Pla Marroc del Govern de Catalunya 2014-2017. Tram. 354-
00165/11. Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans Debat i votació 
de la sol·licitud de sessió informativa.

8. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Re-
lacions Institucionals i Transparència amb el conseller d’Afers Exteriors, Relacions 
Institucionals i Transparència perquè informi sobre les actuacions desenvolupades 
o en execució del Pla estratègic d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea 
durant el 2016. Tram. 354-00166/11. Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

9. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Re-
lacions Institucionals i Transparència amb el conseller d’Afers Exteriors, Relacions 
Institucionals i Transparència sobre el canvi en la presidència del Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic. Tram. 354-00178/11. Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.
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10. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 
Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d’Afers Exteriors, Relaci-
ons Institucionals i Transparència sobre el nomenament de Neus Colet Arean com a 
presidenta del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Tram. 354-00181/11. 
Grup Parlamentari de Ciutadans Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

11. Sol·licitud de compareixença d’Albert Royo Mariné, secretari general del Consell 
de la Diplomàcia Pública de Catalunya, davant la Comissió d’Acció Exterior i Coope-
ració, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre les despeses de la 
Generalitat en favor d’Independent Diplomat i sobre les circumstàncies que van moti-
var els serveis d’aquesta companyia. Tram. 356-00684/11. Susana Beltrán García, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

12. Compareixença de Senén Florensa, president executiu de l’Institut Europeu de 
la Mediterrània, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Insti-
tucionals i Transparència per a informar sobre les línies d’actuació d’aquest institut. 
Tram. 357-00203/11. Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència Compareixença.

Nota: si la Ponència que ha d’informar sobre la Proposició de llei de reparació jurídica 
de les víctimes del franquisme (tram. 202-00029/11) hagués acabat els seus treballs, la 
presidenta, de conformitat amb l’article 54.4 del Reglament, proposarà l’ampliació de 
l’ordre del dia de la Comissió amb l’elaboració del Dictamen corresponent.
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Punt 1 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la defensa dels càrrecs electes a 
Turquia
250-00684/11

PRESENTACIÓ: JORDI SENDRA VELLVÈ, GP JS; SUSANA BELTRÁN GARCÍA, 

GP C’S; FERRAN PEDRET I SANTOS, GP SOC; JOAN JOSEP NUET I PUJALS, 

GP CSP; JUAN MILIÁN QUEROL, GP PPC; ANNA GABRIEL I SABATÉ, GP CUP-

CC, PORTAVEUS A LA CAECRIT

Reg. 41579 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jordi Sendra Vellvè, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Re-

lacions Institucionals i Transparència del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Susana 
Beltrán García, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència del Grup Parlamentari de Ciutadans, Ferran Pedret i 
Santos, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucio- 
nals i Transparència del Grup Parlamentari Socialista, Joan Josep Nuet i Pujals, 
portaveu a la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Juan Milián Que-
rol, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Anna Ga-
briel i Sabaté, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Ins-
titucionals i Transparència del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Po-
pular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució en defensa dels càrrecs 
electes a Turquia, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior 
i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
En els darrers temps s’han produït a Turquia, principalment en la regió Kurda, 

actuacions dirigides contra càrrecs electes escollits democràticament que han com-
portat la seva detenció i/o inhabilitació.

Sobre aquest fets, l’Alta Representant de la Unió Europea d’Assumptes Exteriors i  
Política de Seguretat i Vicepresidenta de la Comissió Europea Federica Mogherini 
i el Comissari Johannes Hahn s’han manifestat realitzant una crida a una solució 
política i dialogada amb la participació dels representants elegits democràticament 
en el ple respecte de l’estat de dret i les llibertats fonamentals i els compromisos as-
sumits per Turquia com a país candidat.

Des de Catalunya es veu amb molta preocupació la vulneració dels drets dels 
càrrecs electes a Turquia per motius ideològics i polítics i les actuacions que s’estan 
portant a terme. Actuacions que vulneren les llibertats fonamentals i els principis 
bàsics democràtics propis de la UE i dels països que en formen part o en volen for-
mar part.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya, en relació a la situació dels càrrecs electes turcs i 

kurds, manifesta: 
a) Que la defensa dels drets humans és un pilar fonamental de la Unió Europea i 

criteri exigible i inexcusable del projecte europeu per a tots els països que en formen 
part; a més d’objectiu primer d’un ordre mundial que desitgem.
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b) El suport als càrrecs elegits democràticament a Turquia, que no poden ser 
substituïts per cap altra persona per qüestions ideològiques o de projecte polític de-
mocràtic.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016
Jordi Sendra Vellvè, GP JS; Susana Beltrán García, GP C’s; Ferran Pedret i 

Santos, GP SOC; Joan Josep Nuet i Pujals, GP CSP; Juan Milián Querol, GP PPC; 
Anna Gabriel i Sabaté, GP CUP-CC, portaveus a la CAECRIT
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el reconeixement a les víctimes de la 
guerra civil i la dictadura en espais públics
250-00760/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 45707 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

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

Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el reconeixe-
ment a les víctimes de la Guerra Civil i la Dictadura a l’espai públic de Catalunya, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 
Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
Com afirma el preàmbul de la Llei 10/2009, del 30 de juny, sobre la localització 

i la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura 
franquista, i la dignificació de les fosses comunes, el cop d’estat del 17-18 de juliol 
de 1936 contra el Govern constitucional de la Segona República, representat a Cata-
lunya pel Govern de la Generalitat, va donar pas a una llarga i cruenta guerra civil 
que, en ambdues rereguardes, es va traduir en un esclat de violència que va costar 
la vida a desenes de milers de persones. Especialment entre els mesos de juliol i de-
sembre del 1936, es van generalitzar les detencions arbitràries, les tortures, les exe-
cucions extrajudicials i les inhumacions clandestines.

A mida que passaven els mesos i la guerra s’allargava, des del cop d’Estat militar 
de signe feixista del 17-18 de juliol de 1936, les autoritats franquistes van apressar-se 
a desenvolupar una política repressiva, que amb el pas del temps es va anar sofisti-
cant, prenent forma i cos a través de diverses disposicions.

Cal assegurar que el pas del temps i la successió de les generacions no faci cau-
re en l’oblit la memòria de les víctimes de detencions arbitràries, desaparicions for-
çades, assassinats extrajudicials, judicis i execucions sumaríssimes, internaments a 
camps de detenció o concentració, o treballs forçats.

L’article 54 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix en primer lloc l’obli-
gació de la Generalitat i els altres poders públics de «vetllar pel coneixement i el 
manteniment de la memòria històrica de Catalunya com a patrimoni col·lectiu que 
testimonia la resistència i la lluita pels drets i les llibertats democràtiques» i dispo-
sa que «amb aquesta finalitat han d’adoptar les iniciatives institucionals necessàries 
per al reconeixement i la rehabilitació de tots els ciutadans que han patit persecució 
com a conseqüència de la defensa de la democràcia i l’autogovern de Catalunya». 
En segon lloc, el mateix article especifica que «la Generalitat ha de vetllar perquè la 
memòria històrica es converteixi en símbol permanent de la tolerància, de la dignitat 
dels valors democràtics, del rebuig dels totalitarismes i del reconeixement de totes 
les persones que han patit persecució a causa de llurs opcions personals, ideològi-
ques o de consciència».

L’article 2 de la Llei 13/2007, del 31 d’octubre, del Memorial Democràtic, en fixa 
l’objecte i finalitat, que no és altre que «desplegar les polítiques públiques del Go-
vern adreçades a l’acció cívica de recuperació, commemoració i foment de la memò-
ria democràtica, i en concret, del coneixement del període de la Segona República, 
de la Generalitat republicana, de la Guerra Civil, de les víctimes del conflicte per 
motius ideològics, de consciència, religiosos o socials, de la repressió de la dictadu-
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ra franquista, de l’exili i la deportació, de l’intent d’eliminar la llengua i la cultura 
catalanes, dels valors i les accions de l’antifranquisme i de totes les tradicions de la 
cultura democràtica, amb la finalitat de donar a conèixer d’una manera científica i 
objectiva el passat recent i estimular la comprensió del temps present».

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Memorial De-

mocràtic, a elaborar el cens complet de les persones que, en el període entre el 18 
de juliol de 1936 i el 31 de desembre de 1977 van patir internaments en centres de 
detenció i camps de concentració del franquisme a Catalunya, van ser obligades a la 
realització de treballs forçats, així com de les persones que, tenint el darrer lloc de 
residència conegut a Catalunya, van ser víctimes d’una desaparició forçosa, un as-
sassinat extrajudicial, van patir un procés sumaríssim, i també de les persones que, 
havent fugit a l’estranger, van patir la deportació a camps de concentració del règim 
nacionalsocialista existent a Alemanya entre el 1933 i el 1945.

2. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Memorial De-
mocràtic i amb municipis de Catalunya, a desenvolupar un programa específic de 
reconeixement a aquestes víctimes a l’espai públic de Catalunya, consistent en la 
instal·lació de petites plaques commemoratives al darrer indret de residència cone-
guda de les víctimes esmentades, abans de la seva desaparició forçosa, assassinat 
extrajudicial, internament en un camp de detenció o de concentració, enquadrament 
a qualsevol dels batallons de treballs forçats, o celebració del procés sumaríssim 
contra la seva persona, amb indicació de les següents dades, segons correspongui a 
cada cas concret: 

– Nom i cognoms
– Data de naixement
– Data i lloc de la detenció o desaparició, si escau o és coneguda.
– Data i lloc de l’execució o mort sota custòdia, si escau o és coneguda.
– Indicació del lloc i període de privació de llibertat, si escau o és coneguda.
– Indicació de la unitat d’enquadrament i període de realització de treballs for-

çats, si escau o és coneguda.
– Data i lloc de l’alliberament, si escau o és coneguda.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 49804 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 03.02.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 49804)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 1

1. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a continuar impulsant la col-
laboració interadministrativa per a l’elaboració d’un cens unificat, de les persones 
que, en el període de la guerra civil, postguerra i repressió feixista van patir interna-
ments en centres de detenció i camps de concentració del franquisme a Catalunya, 
van ser obligades a la realització de treballs forçats, així com de les persones que, te-
nint el darrer lloc de residència conegut a Catalunya, van ser víctimes d’una desapa-
rició forçosa, un assassinat extrajudicial, van patir un procés sumaríssim, i també de 
les persones que, havent fugit a l’estranger, van patir la deportació a camps de con-
centració del règim nacionalsocialista existent a Alemanya entre el 1933 i el 1945.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De supressió del punt 2

2. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Memorial De-
mocràtic i amb municipis de Catalunya, a desenvolupar un programa específic de 
reconeixement a aquestes víctimes a l’espai públic de Catalunya, consistent en la 
instal·lació de petites plaques commemoratives al darrer indret de residència cone-
guda de les víctimes esmentades, abans de la seva desaparició forçosa, assassinat 
extrajudicial, internament en un camp de detenció o de concentració, enquadrament 
a qualsevol dels batallons de treballs forçats, o celebració del procés sumaríssim 
contra la seva persona, amb indicació de les següents dades, segons correspongui a 
cada cas concret: 

– Nom i cognoms
– Data de naixement
– Data i lloc de la detenció o desaparició, si escau o és coneguda.
– Data i lloc de l’execució o mort sota custòdia, si escau o és coneguda.
– Indicació del lloc i període de privació de llibertat, si escau o és coneguda.
– Indicació de la unitat d’enquadrament i període de realització de treballs for-

çats, si escau o és coneguda.
– Data i lloc de l’alliberament, si escau o és coneguda.
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el compliment dels terminis 
parlamentaris del dret d’accés a la informació dels diputats
250-00783/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 47019 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.01.2017

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 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el compliment 
dels terminis parlamentaris del dret d’accés a la informació dels diputats, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Ins-
titucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
D’acord amb l’article 6 del Reglament del Parlament de Catalunya vigent, els di-

putats tenen dret a obtenir la informació que demanen en els terminis establerts per 
la mateixa norma: 

«Article 6. Dret d’accés a la informació 
»1. Els diputats, en l’exercici de llur funció, tenen dret a accedir a la informació, i 

a obtenir-ne còpia, de l’Administració de la Generalitat, dels organismes, les empre-
ses i les entitats que en depenen i de les institucions i els organismes de la Generalitat 
que actuen amb independència funcional o amb una autonomia especial reconeguda 
per llei. Els diputats poden demanar directament aquesta informació o, si ho consi-
deren pertinent, poden demanar-la comunicant-ho al president o per mitjà d’aquest.

»2. Les autoritats o l’administració requerides han de facilitar als diputats, per 
via electrònica o per escrit, la informació demanada.

»3. La informació demanada s’ha de lliurar en un termini de quinze dies, prorro-
gable com a màxim set dies més, a comptar de l’endemà d’haver estat comunicada 
la sol·licitud.»

Aquests terminis en la pràctica no s’estan complint fet que suposa un greuge en 
els drets dels diputats d’aquesta cambra per la qual cosa

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a proporcionar tota la informació sol-

licitada pels diputats d’aquesta cambra en els terminis que s’estableixen en el Regla-
ment del Parlament vigent en l’actualitat.

Palau del Parlament, 2 de gener de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Susana Beltrán García, diputada, GP C’s 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 50537 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 16.02.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 50537)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta al Govern a continuar proporcionant tota la in-
formació sol·licitada pels diputats d’aquesta cambra en els terminis que s’estableixen 
en el Reglament del Parlament vigent en l’actualitat.
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Punt 4 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre l’adaptació del Consell de Diplomàcia 
Pública de Catalunya a la sentència del Tribunal Constitucional sobre 
la Llei 16/2014, d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea
250-00791/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 47472 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Susana Beltrán García, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució de adaptación de Diplocat a la 
sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley catalana de acción exterior y de rela-
ciones con la Unión Europea, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció 
Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
La sentencia del Tribunal Constitucional, de 22 de diciembre de 2016, sobre la 

Ley Catalana 16/2014 de Acción Exterior y de Relaciones con la Unión Europea, 
anula los preceptos relativos a la «Diplomacia pública de Cataluña», «Diplomacia 
cultural de Cataluña» «Diplomacia económica de Cataluña» y «Diplomacia depor-
tiva de Cataluña» (artículo 2, apartados i; j; k; y l; y artículo 38 y Capítulo I del Tí-
tulo IV de la Ley).

El alto tribunal entiende que se trata de «un conjunto de actuaciones con inciden-
cia exterior, no vinculadas al ejercicio de competencias autonómicas». Asimismo, 
considera que dicha ley no respeta la competencia exclusiva del Estado en materia 
de relaciones internacionales (art. 149.1.3 CE), ni las funciones de dirección de la 
política exterior que según el art. 97 CE corresponden al Estado.

Diplocat, cuya denominación oficial es Consell de Diplomàcia Pública de Ca-
talunya, tiene como principal misión ejercer la diplomacia pública de Cataluña en 
distintos ámbitos (diplomacia deportiva, diplomacia cultural, diplomacia económi-
ca). En concreto, los estatutos de creación de Diplocat han previsto, entre otras dis-
posiciones: 

Capítulo 1. Disposiciones generales
Artículo 2. Este objetivo se concreta en los siguientes seis objetivos estratégicos: 
2.1 Dar apoyo a la estrategia de diplomacia pública del Gobierno de Cataluña.
2.5 Impulsar la participación de la sociedad civil catalana en las actividades de 

diplomacia pública.
2.6 Fomentar la formación en diplomacia pública con el fin de sensibilizar y me-

jorar la capacidad de internacionalización de la sociedad catalana.
Estas funciones y estrategias, en consecuencia, vulneran el contenido de la sen-

tencia del Tribunal Constitucional, de 22 de diciembre de 2016, sobre la Ley Catala-
na 16/2014 de Acción Exterior y de Relaciones con la Unión Europea.

Por estos motivos, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a adaptar los esta-

tutos de creación, estrategias, funciones y actividades de Diplocat al contenido de 
la sentencia del Tribunal Constitucional, de 22 de diciembre de 2016, sobre la Ley 
Catalana 16/2014 de Acción Exterior y de Relaciones con la Unión Europea.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP C’s 
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
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Proposta de resolució sobre la condemna de l’assassinat de 
l’activista mexicà Isidro Baldenegro López
250-00799/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 48134 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució en 
condemna de l’assassinat de l’activista mexicà Isidro Baldenegro López, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Ins-
titucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat 15 de gener del 2017 fou assassinat Isidro Baldenegro López, lluitador 

social indígena, defensor dels boscos de la Sierra Tarahumara. El dirigent indígena 
fou trobat mort a casa d’un familiar i segons testimonis, els autors estan vinculats 
amb altres assassinats de líders indígenes a la regió per la defensa del territori i en 
contra de la tala clandestina.

Isidro es va destacar per la defensa dels drets humans i per ser membre de la 
Fuerza Ambiental, grup ecologista de Chihuahua, on realitzà una llarga lluita per la 
protecció de la tala descontrolada d’arbres forestals.

Baldenegro va ser detingut i empresonat el 2003, 15 mesos després i rere ser no-
menat per Amnistia Internacional com a pres de consciencia va quedar absolt dels 
càrrecs per falta de proves. El 2005 va rebre el Premi Goldman a Sant Francisco, el 
màxim guardó atorgat en la defensa del medi ambient.

Isidro s’uneix als més de 30 assassinats per la defensa dels drets humans en els 
darrers anys a Mèxic. Fa només un any un germà seu fou ferit quan intentaven as-
sassinar-lo a la comunitat. Actualment la seva família viuen desplaçats pel crim or-
ganitzat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gestions necessàries per-

què en les seves relacions amb el Govern de Mèxic expressi la condemna i preocu-
pació per la mort del líder indígena Ignacio Baldenegro, i d’altres activistes socials 
del país.

2. Sol·licitar al govern de Mèxic una investigació sobre aquest crim, així com la 
identificació dels autors materials i intel·lectuals que evitin la impunitat dels assas-
sins de l’Ignacio Baldenegro.

3. Establir mecanismes de cooperació amb Mèxic i amb altres països centre-
americans a través de l’Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament per 
eradicar els assassinats d’activistes socials i mediambientals.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CSP 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 53565 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 14.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 53565)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 1

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a expressar al Govern de Mèxic la 
seva preocupació per la situació de vulnerabilitat dels drets humans en aquell país. 
En aquest sentit, manifesta la seva condemna per la mort del líder indígena Ignacio 
Baldenegro, així com la d’altres activistes socials, i li exhorta a realitzar una inves-
tigació rigorosa sobre aquest crim.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De supressió del punt 2

2. Sol·licitar al govern de Mèxic una investigació sobre aquest crim, així com la 
identificació dels autors materials i intel·lectuals que evitin la impunitat dels assas-
sins de l’Ignacio Baldenegro.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 3

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a què a través de l’Agència Ca-
talana de Cooperació al Desenvolupament dugui a terme tasques significatives de 
protecció i cooperació amb els defensors i defensores dels drets humans tant a Mèxic 
com als altres països centreamericans.
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