
   
 

 

 

  

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

CAERIT 

COMISSIÓ D’ACCIÓ EXTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS 
I TRANSPARÈNCIA 

Sessió 18. Dijous, 16 de gener de 2020 

DOSSIER 

ORDRE DEL DIA 

1. Proposta de resolució sobre l’opacitat de l’agenda del coordinador de polí
tiques internacionals i la impossibilitat de fer-ne el control polític en seu par
lamentària. Tram. 250-00805/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i vo
tació (text presentat: BOPC 337, 46). 

2. Proposta de resolució sobre els viatges del conseller d’Acció Exterior, Re
lacions Institucionals i Transparència a l’estranger. Tram. 250-00807/12. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 337, 
49). 

3. Proposta de resolució sobre la despesa del Govern en viatges durant el seu 
primer any de mandat. Tram. 250-00838/12. Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. Debat i votació (text presentat: BOPC 365, 14). 

4. Proposta de resolució sobre l’antisemitisme. Tram. 250-00879/12. Grup 
Parlamentari de Ciutadans, juntament amb 2 altres diputats del Grup Parla
mentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 382, 23). 

5. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència amb el conseller d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència sobre el balanç del Pla estratègic d’acció exte
rior i de relacions amb la Unió Europea 2015-2018. Tram. 354-00176/12. Su-
sana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de 
la sol·licitud de sessió informativa. 

6. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència amb el conseller d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència sobre l’adequació a la política exterior d’Espa
nya del Europe Plan. Tram. 354-00212/12. Susana Beltrán García, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informa
tiva. 

7. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència amb el conseller d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència sobre els brífings amb números de l’1 al 12 que 
s’han compartit amb altres països. Tram. 354-00223/12. Susana Beltrán Gar
cía, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de 
sessió informativa. 
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8. Sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern de l’Estat a Cata
lunya davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans
parència perquè informi sobre el dispositiu policial per a les mobilitzacions de 
protesta arran de la sentència del Tribunal Suprem. Tram. 356-00591/12. Ma
ria Sirvent Escrig, juntament amb 1 altre diputat del Subgrup Parlamentari de 
la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la 
sol·licitud de compareixença. 

9. Sol·licitud de compareixença del ministre de l’Interior davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi so
bre el dispositiu policial per a les mobilitzacions de protesta arran de la sen
tència del Tribunal Suprem. Tram. 356-00592/12. Maria Sirvent Escrig, jun
tament amb 1 altre diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de com
pareixença. 

10. Sol·licitud de compareixença de Meritxell Serret i Aleu, delegada del Go
vern davant la Unió Europea, davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència perquè informi sobre les seves actuacions. 
Tram. 356-00595/12. Daniel Serrano Coronado, del Subgrup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de comparei
xença. 

11. Sol·licitud de compareixença de Daniel Camós Daurella, delegat del Go
vern a França, davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals 
i Transparència perquè informi sobre les seves actuacions. Tram. 356
00596/12. Daniel Serrano Coronado, del Subgrup Parlamentari del Partit Po
pular de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. 
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16 de gener de 2020 

Punt 1 | Debat i votació 


Proposta de resolució sobre l’opacitat de l’agenda del coordi
nador de polítiques internacionals i la impossibilitat de fer-ne 
el control polític en seu parlamentària 

250-00805/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 38091 / 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 resolución 
sobre la opacidad de la agenda del Coordinador de Políticas Internacionales e 
imposibilidad del control político en sede parlamentaria, para que sea sustan
ciada ante la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transpa
rència, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos 

En la actual legislatura, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha estado pre
guntando al Gobierno la agenda, los costes de representación y de viajes, si 
los hubiera, del coordinador de políticas internacionales del Gobierno catalán, 
el Sr. Aleix Sarri Camarg. 

El acceso a la información es un derecho de los ciudadanos y, en el caso de 
los diputados, tiene carácter preferente ya que garantiza una mayor participa
ción ciudadana en los asuntos públicos. Igualmente, implica un control efec
tivo de los gobernantes. 

Desgraciadamente, las respuestas recibidas por parte del Gobierno a las soli
citudes de información sobre este tema han sido altamente imprecisas motivo 
que ha comportado quejas por parte este grupo político a la Mesa del Parla
ment por falta de transparencia. 

En realidad, el cargo despierta todo tipo de dudas ya que, según el Decreto 
1/2018, de 19 de mayo, corresponde al Departamento de Acción Exterior, Re
laciones Institucionales y Transparencia la coordinación de toda la acción ex
terior de la Generalidad de Cataluña, motivo por el cual no se entiende la fi
gura de un coordinador de políticas internacionales de Presidencia. 

Dicho coordinador, que tiene la condición de cargo eventual, cobra del erario 
público, 76.436 euros anuales, un sueldo elevado teniendo en cuenta que no 
se sabe qué hace y además no está sometido, aparentemente, a control parla
mentario. 

En efecto, a preguntas de este Grupo Parlamentario, el Gobierno catalán res
pondió:  

«El personal eventual no tiene la condición de alto cargo, y sus funciones se 
circunscriben a las de confianza y asesoramiento, quedando excluido de su 
ámbito funcional la representación institucional. Por este motivo, el personal 
eventual no dispone de lo que la Ley 19/2014 denomina “agenda oficial”, que 
se refiere únicamente a los que tienen la condición de alto cargo o autoridad.» 
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Asimismo, en relación a sus costes de viaje, el Gobierno catalán nos indicó 
que «la facturación de los costes derivados de los viajes se realiza para toda 
la comitiva, de manera que es materialmente imposible individualizar los gas
tos para cada una de las personas que acompaña la comitiva». 

Sin embargo, tras la consulta al portal de transparencia nos dimos cuenta que 
sí aparecen algunos costes individualizados contrariamente a lo que nos indicó 
el Gobierno catalán. 

En suma, y dado el principio de publicidad activa que rige la Ley de Transpa
rencia y el derecho de los ciudadanos de acceso a la información, ningún cargo 
público puede quedar exento de justificar su agenda de actividades y mucho 
menos eludir el control político del parlamento. 

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

Propuesta de resolución 

El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 

1. Elaborar un informe en el plazo de 3 meses, a partir de la aprobación de esta 
resolución, en donde el Govern justifique el cargo del coordinador de políticas 
internacionales y su relación con la coordinación desde el Departamento de 
Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia de toda la acción 
exterior. 

2. Incluir en el Portal de Transparencia la agenda de las actividades del Sr. 
Aleix Sarri Camargo, como Coordinador de Políticas Internacionales. 

Palacio del Parlamento, 18 de abril de 2019 

Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs 
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Punt 2 | Debat i votació 


Proposta de resolució sobre els viatges del conseller d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència a l’estran
ger 

250-00807/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 38093 / 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 Conseller Bosch, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 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 Conseller Bosch. 

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 resultar 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 tant, en aquests casos no podem saber amb quines persones s’estan reunint 
i quin és el motiu del viatge. Tampoc sabem quantes persones han acompanyat 
a la comitiva del Conseller i el cost individualitzat de les despeses ocasiona-
des. 

És més, el Conseller no s’amaga quan afirma que no donarà aquesta informa-
ció. A tall d’exemple, el 8 de febrer, en els Matins de Catalunya Ràdio, el 
Conseller deia sobre els seus viatges a l’exterior: 

«Ens està rebent moltíssima gent, i de molt relleu, però també permetrà, com 
que la majoria són trobades privades, i demanen discreció, justament enten
drà que no li comenti, no, però ho estem fent, clar que ho estem fent, és també 
l’obligació que tenim» 

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

El Parlament de Catalunya: 

1. Reprova al Conseller Bosch per l’opacitat i la manca de control efectiu dels 
diputats de la cambra catalana als seus viatges. 

2. Censura la reiterada opacitat i la falta de transparència del Govern en matè
ria 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 diferents 
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, 7 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 la despesa del Govern en viatges 
durant el seu primer any de mandat 

250-00838/12 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 40443 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.06.2019 

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 sobre la despesa del Govern en viatges durant el seu primer 
any de mandat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Ex
terior, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent:  

Exposició de motius 

D’acord amb la informació disponible a primers de juny de 2019, que posa a 
disposició del públic el Govern de la Generalitat, mitjançant el seu portal de 
dades obertes, l’actual Govern de la Generalitat ha efectuat una despesa de 
725.666,26€ en viatges, en el seu primer any de mandat, que es poden des
glossar com segueix: 

– Viatges president de la Generalitat: 238.528,53 €.
 

– Viatges conselleres i consellers: 250.508,77 €.
 

– Viatges alts càrrecs Govern: 236.628,96 €.
 

Pel que fa als viatges a l’estranger, el president, els consellers i les conselleres,
 
i les persones al càrrec de direccions generals i secretaries generals correspo
nents als diferents Departaments, n’han dut a terme 200 en el primer any de 
mandat, amb una despesa total superior als 627.000 €. 

Set de cada deu viatges del President de la Generalitat han tingut com a desti
nació principal la localitat belga de Waterloo, sense que s’hagi acreditat la 
seva utilitat en termes de l’interès general de la societat catalana en el seu 
conjunt. 

Per posar les dades en context, podem contrastar aquests 200 viatges a l’es
tranger en un any amb les següents dades anuals de viatges a l’estranger de
 
Governs de la Generalitat anteriors:  


– 2010: 31 viatges a l’estranger. 


– 2011: 34 viatges a l’estranger. 


– 2012: 34 viatges a l’estranger. 


– 2013: 49 viatges a l’estranger. 


– 2014: 57 viatges a l’estranger. 


També es pot contrastar amb el fet que el Govern de la Generalitat, entre el 

gener de 2012 i el desembre de 2015 va efectuar una despesa de 645.970,04 € 

en viatges a l’estranger, dada quasi igualada per l’actual Govern de la Gene
ralitat, però en un període de temps molt més breu, de tan sols un anys. 
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Per últim, aquestes dades suposen multiplicar per 5 la despesa en viatges que 
efectuà el Govern de la Generalitat immediatament anterior a l’actual durant 
el seu primer any de mandat. 

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

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya: 

1. Considera excessiva la despesa efectuada pel conjunt del Govern de la Ge
neralitat de Catalunya en viatges i desplaçaments a l’estranger, durant el pri
mer any del seu mandat. 

2. Insta al Govern de la Generalitat a contenir la despesa en viatges a l’estran
ger en els exercicis successius, i a prioritzar desplaçaments que trobin la millor 
justificació des del punt de vista de la defensa de l’interès general de la societat 
catalana. 

Palau del Parlament, 4 de juny de 2019 

Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP 
PSC-Units 
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Punt 4 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre l’antisemitisme 

250-00879/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 42006 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Susana Beltrán García, diputada, Blanca 
Victoria Navarro Pacheco, 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 resolución sobre el antisemitismo, para 
que sea sustanciada ante la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucio
nals i Transparència, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos 

De acuerdo con la definición de trabajo de la Alianza Internacional para el 
Recuerdo del Holocausto de 2016, «el antisemitismo es una cierta percepción 
sobre los judíos, que puede expresarse como odio hacia los judíos. Las mani
festaciones retóricas y físicas de antisemitismo están dirigidas a individuos 
judíos o no judíos (que están relacionados con ellos o los apoyan) y / o sus 
propiedades, a instituciones comunitarias judías e instalaciones religiosas». 

En la Europa de los valores no existe una justificación legítima para las acti
tudes antisemitas. Es más, el antisemitismo ha demostrado ser una amenaza 
tanto para las personas judías como para estos valores, sobre los que se asienta 
el proyecto de integración europeo. 

Es inaceptable que el antisemitismo haya aumentado en los últimos años. Lo 
hemos visto recientemente con el boicot que se ejerció contra la selección de 
waterpolo femenino de Israel en los ayuntamientos de Molins de Rey y Bar
celona, simplemente por ser ciudadanas que libremente querían representar 
con el deporte a su país y con la lamentable complicidad de los ayuntamientos 
de estas ciudades. 

Durante años, el Movimiento «Boicot, Desinversión y Sanciones» (abreviado 
a BDS) ha estado pidiendo un boicot a Israel, sus bienes y servicios, y sus 
artistas, científicos y atletas. Es decir, ciudadanos que no tienen por qué estar 
de acuerdo con el gobierno de su país, pero sí quieren a su patria, Israel, y 
libremente la promocionan alrededor del mundo. Las acciones del Movimi
ento BDS no son solo antisionistas, sino también profundamente antisemitas, 
puesto que tanto han ido dirigidas hacia ciudadanos y productos israelíes como 
hacia todo lo judío, como medida de presión a ese estado, como sucedió con 
el boicot al cantante estadounidense judío Matisyahu. 

El llamamiento generalizado al boicot, en su radicalismo, actúa contra los ciu
dadanos israelíes y contra la fe judía en su conjunto.
 

A menudo, declaraciones que se formulan como supuestas crÍticas a las polí
ticas del Estado de Israel, de hecho expresan odio a los judíos y su religión y
 
afectan a la ciudadanía de este país que es la que recibe el rechazo y el boicot.
 

Diversas sentencias de tribunales españoles han condenado las acciones de 
apoyo al boicot BDS porque representan una vulneración de los derechos fun
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damentales de la persona. Estas sentencias coinciden en que se está vulne
rando el derecho fundamental a la igualdad expresado en el artículo 14 de la 
Constitución Española, en tanto en cuanto supone una vulneración del derecho 
a la igualdad. 

Asimismo, ya algunos parlamentos europeos han condenado las actividades 
del movimiento BDS por su carácter antisemita, como los de Francia y Ale
mania. 

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

Propuesta de resolución 

1. El Parlamento de Cataluña condena cualquier forma de antisemitismo, se
gún la definición internacionalmente reconocida de la Alianza Internacional 
para el Recuerdo del Holocausto de 2016, «el antisemitismo es una cierta per
cepción sobre los judíos, que puede expresarse como odio hacia los judíos. 
Las manifestaciones retóricas y físicas de antisemitismo están dirigidas a in
dividuos judíos o no judíos y / o sus propiedades, a instituciones comunitarias 
judías e instalaciones religiosas». 

2. El Parlamento de Cataluña condena cualquier forma de antisemitismo, en 
particular, el Movimiento «Boicot, Desinversión y Sanciones» y la llamada al 
boicot de productos o compañías israelíes y científicos, artistas o deportistas 
israelíes por su carácter antisemita y por vulnerar los derechos y libertades de 
estas personas. 

3. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a no ceder lo
cales ni dar subvenciones a instituciones o organizaciones que se expresen en 
términos antisemitas. 

4. El Parlamento de Cataluña defiende la igualdad de derechos de toda la ciu
dadanía y condena todos aquellas acciones que menoscaban la igualdad por 
razón de sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social. 

Palacio del Parlamento, 3 de julio de 2019 

Lorena Roldán Suárez, portavoz; Susana Beltrán García, Blanca Victoria Na
varro Pacheco, diputades, GP Cs 
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