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

ORDRE DEL D IA

1. 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)

2. Proposta de resolució sobre la participació del Govern a la Conferència per a Afers 
Relacionats amb la Unió Europea. Tram. 250-00823/11. Grup Parlamentari de Ciuta-
dans Debat i votació (text presentat: BOPC 327, 33)

3. Proposta de resolució sobre el seguiment de les resolucions del Parlament trame-
ses als organismes internacionals. Tram. 250-00824/11. Grup Parlamentari de Ciuta-
dans Debat i votació (text presentat: BOPC 327, 34)

4. Proposta de resolució sobre la contractació pública. Tram. 250-00828/11. Grup Par-
lamentari de Ciutadans Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades (text presentat: BOPC 327, 37; esmenes: BOPC 361, 25)

5. Sol·licitud de compareixença de Neus Colet i Arean, presidenta del Tribunal Català 
de Contractes del Sector Públic, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 
Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre la tasca i els objectius 
del Tribunal. Tram. 356-00710/11. Jordi-Miquel Sendra Vellvè, del Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí, Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Ferran Pe-
dret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista, Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup 
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Juan Milián Querol, del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, Carles Riera Albert, del Grup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent Debat i votació de la sol·licitud de 
compareixença.

6. Sol·licitud de compareixença d’Elisabet Samarra i Gallego, presidenta de la Comis-
sió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, davant la Comissió d’Acció 
Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre 
les activitats de la Comissió el 2016 amb motiu de la presentació de la memòria d’ac-
tivitats. Tram. 356-00711/11. Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans, Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista, Joan Josep Nuet 
i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Juan Milián Querol, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Carles Riera Albert, del Grup Par-
lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, Jordi-Miquel Sen-
dra Vellvè, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí Debat i votació de la sol·licitud de 
compareixença.

7. Compareixença de Ligia Arreaga, activista ambientalista, davant la Comissió d’Ac-
ció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre 
la situació dels drets humans a Matusagaratí (Panamà). Tram. 357-00205/11. Comis-
sió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència Comparei-
xença.
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Dossier 2

Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

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 Fuer-
za Ambiental, grup ecologista de Chihuahua, on realitzà una llarga lluita per la pro-
tecció 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 
erradicar 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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3 Dossier

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 l’exhorta a realitzar una investi-
gació 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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Dossier 4

Punt 2 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la participació del Govern a la 
Conferència per a Afers Relacionats amb la Unió Europea
250-00823/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 49600 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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 164 y 
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la 
participación del Govern en la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión 
Europea (CARUE), para que sea sustanciada ante la Comissió d’Acció Exterior i 
Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE) en 

la que participan las Comunidades Autónomas y el Estado tiene entre sus principa-
les cometidos: 

– La participación de las Comunidades Autónomas en la toma de decisiones a 
través de las delegaciones españolas en las instituciones europeas y, en especial, 
ante el Consejo de la Unión Europea.

– Establecer un marco de diálogo entre las Comunidades Autónomas y el Estado 
de forma que se puedan tratar y debatir propuestas que se consideren relevantes en 
temas europeos, así como la ejecución del derecho europeo.

La Generalidad de Cataluña ha participado en esta Conferencia y participa, 
cuando corresponde, en las delegaciones estatales ante el Consejo UE.

En la última Conferencia de Presidentes autonómicos, en enero de 2017, se adop-
taron varios acuerdos: entre ellos, reactivar la CARUE y abordar aquellos problemas 
más acuciantes que tiene tanto la propia conferencia como los acuerdos que en la 
misma se han ido aprobando.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Participar en la próxima convocatoria de la CARUE que ha de celebrarse du-

rante este año 2017.
2. Participar de forma activa en dicho foro de debate, aportando la experiencia 

catalana desarrollada en todos estos años de funcionamiento de la CARUE.
3. Informar debidamente en sede parlamentaria del seguimiento y resultados de 

las reuniones de la CARUE durante 2017.

Palacio del Parlamento, 31 de enero de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP C’s 
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5 Dossier

Punt 3 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre el seguiment de les resolucions del 
Parlament trameses als organismes internacionals
250-00824/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 49601 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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 Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el seguiment de les 
resolucions del Parlament enviades als organismes internacionals, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucio-
nals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
En algunes resolucions aprovades pel Parlament de Catalunya s’insta el Govern 

a informar els organismes internacionals del contingut de les mateixes, com per 
exemple la Resolució 183/XI.

Per aquests motius i per tal de poder-ne fer el seu seguiment, el Grup Parlamen-
tari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a donar-li trasllat 

de les respostes rebudes dels organismes internacionals en virtut de les resolucions 
aprovades pel Parlament, en un termini de com a màxim 15 dies des de la seva re-
cepció.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Susana Beltrán García, diputada, GP C’s 
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Dossier 6

Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la contractació pública
250-00828/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 49766 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Lorena Roldán Suárez, 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 la contractació 
pública, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
A la vista de les reiterades observacions i recomanacions relatives a la contrac-

tació pública efectuades per la Sindicatura de Comptes que, lluny de cor-regir-se, es 
repeteixen, malauradament, en pràcticament tots els informes de fiscalització i, el que 
és més greu, es repeteixen en els mateixos ens fiscalitzats any rere any.

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 fer constar als 

plecs de clàusules administratives particulars de manera expressa el règim d’incom-
patibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Lorena Roldán Suárez, diputada, GP C’s 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 53564 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 14.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 53564)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a seguir fent constar 
als plecs de clàusules administratives particulars de manera expressa el règim d’in-
compatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat de Catalunya.
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