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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya 
a favor de la llibertat de la cooperant Juana Ruiz Sánchez
401-00002/13

ACORD DE LA JUNTA

10.05.2021

El 13 d’abril de 2021, a les 5.45 hores, més de vint soldats israelians fortament 
armats es van presentar a casa de la família de la cooperant Juana Ruiz Sánchez, a 
la localitat cisjordana de Beith Sahur, prop de la ciutat de Betlem. La detenció de 
Juana Ruiz es va produir sense que Israel presentés cap càrrec i amb la justificació 
que seria interrogada. De llavors ençà, Juana Ruiz es troba detinguda sense càrrecs.

Juana Ruiz Sánchez és una ciutadana de l’Estat espanyol resident a Palestina 
des de fa més de trenta-cinc anys que treballa com a coordinadora de projectes en 
l’organització sanitària palestina Health Work Committees, una organització no go-
vernamental (ONG) que proveeix ajuda a la població en matèria de salut i desenvo-
lupament alhora que lluita pels seus drets.

Prèviament, la matinada del 8 de març de 2021, l’exèrcit israelià havia entrat a 
l’oficina central de Health Work Committees, a la ciutat d’Al Bireh, havia detingut el 
responsable del Departament de Comptabilitat, Tayseer Abu Sharbak, que continua 
a la presó, i s’havia emportat equips informàtics i documentació relacionada amb 
el treball humanitari que Health Work Commitees duu a terme gràcies a donacions 
com les del Fons de Cooperació de la Generalitat, el Fons de Cooperació de Catalu-
nya i els fons de la Diputació i de l’Ajuntament de Barcelona, i d’altres ajuntaments 
d’arreu de Catalunya, en col·laboració amb organitzacions internacionals, entre les 
quals diverses ONG de l’Estat espanyol.

Health Work Committees és atacada intermitentment per l’Estat d’Israel en una 
política de repressió, desgast i desmantellament de les organitzacions de la societat 
civil palestina.

Per tot això, el Parlament de Catalunya exigeix l’alliberament immediat de Juana 
Ruiz Sánchez i de les altres persones detingudes en el transcurs d’aquesta nova ope-
ració d’assetjament contra l’organització Health Work Commitees.

El Parlament de Catalunya reitera a l’Estat d’Israel l’exigència de respecte al dret 
internacional humanitari i als drets humans de la població palestina.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG; Ferran Pedret i Santos, diputat 

GP PSC-Units; Ruben Wagensberg Ramon, diputat GP ERC; Francesc de Dalma-
ses i Thió, diputat GP JxCat; Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP; 
Carles Riera Albert, diputat GP CUP-NCG

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya  
de condemna de la repressió a Colòmbia
401-00003/13

ACORD DE LA JUNTA

10.05.2021

Des del 28 d’abril, en exercici dels drets de reunió i manifestació pública que 
consagra l’article 37 de la Constitució política de Colòmbia, la ciutadania d’aquell 
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país ha iniciat unes jornades de mobilització en protesta contra un projecte de refor-
ma tributària que augmentava els impostos sobre la renda i els productes bàsics d’un 
sector ampli de la població colombiana, profundament afectat per la crisi econòmica 
provocada per la pandèmia de Covid-19.

El Parlament de Catalunya ha rebut amb gran preocupació informacions que indi-
quen que la repressió de les protestes socials, la gran majoria desenvolupades pacífi-
cament, ha estat desproporcionada i que la força pública ha perpetrat greus violacions 
dels drets humans per tot el país. L’Oficina de l’Alta Comissionada de les Nacions Uni-
des per als Drets Humans i la Unió Europea ja han alertat sobre aquesta greu situació.

Segons xifres oficials proporcionades per la Defensoria del Poble, hi ha hagut al-
menys 19 morts, més de 800 persones ferides i 87 de desaparegudes. La Campanya 
Defensar la Llibertat, xarxa de 27 organitzacions de drets humans que denuncia la 
criminalització de la protesta social, alerta de més d’11 denúncies de violència ba-
sada en el gènere i de 988 detencions arbitràries.

Un nombre molt important d’aquests fets s’ha registrat en les protestes que han 
tingut lloc a la ciutat de Cali, on la policia i l’exèrcit han utilitzat armes llargues 
contra les persones que es manifestaven. El 3 de maig, l’equip de l’Oficina de l’Al-
ta Comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans a Colòmbia va rebre 
amenaces i agressions de la policia mentre monitorava la situació dels drets humans 
a Cali, acompanyant una missió de verificació integrada per sis organitzacions i en-
titats defensores dels drets humans.

No obstant això, aquestes xifres podrien ésser molt més elevades, ateses les difi-
cultats i agressions que afronten les organitzacions de la societat civil i els comuni-
cadors en llurs tasques d’observació de les accions de protesta. Així, s’han denunciat 
42 atacs a persones defensores dels drets humans i nombroses agressions a periodis-
tes. D’acord amb la Fundació per a la Llibertat de Premsa, fins a l’1 de maig s’havien 
produït almenys 33 agressions contra periodistes.

En el marc de la resolució adoptada pel Parlament de Catalunya el 26 de novem-
bre de 2020 que dona suport a una aplicació integral de l’acord de pau i que reconeix 
la necessitat d’establir una política pública que garanteixi el dret a la mobilització 
social i la protesta pacífica a Colòmbia, el Parlament de Catalunya, en primer lloc, 
condemna la repressió de les protestes pacífiques i el context d’extrema violència 
que té lloc a Colòmbia des del 28 d’abril i demana que les violacions dels drets hu-
mans perpetrades per l’actuació de la força pública no quedin impunes i s’investi-
guin de manera ràpida i oportuna.

En segon lloc, el Parlament de Catalunya expressa la necessitat que el Govern co-
lombià estableixi un procés de diàleg amb les organitzacions impulsores de les mo-
bilitzacions i adopti mesures immediates per a garantir i facilitar el dret de reunió 
pacífica en les jornades de protesta i la protecció de la integritat física i psicològica 
de les persones que es manifesten.

Així mateix, el Parlament de Catalunya demana que s’adoptin les mesures ne-
cessàries per a garantir la verificació segura de les protestes per part de les persones 
defensores dels drets humans, i també l’exercici del dret a la llibertat d’expressió 
dels periodistes.

Finalment, el Parlament de Catalunya rebutja les declaracions que intenten cri-
minalitzar la mobilització social de la diàspora colombiana que resideix a Catalunya 
i dona suport al seu dret de reunió i manifestació.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2021
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Eulàlia 

Reguant i Cura, GP CUP-NCG; portaveus. Susanna Segovia Sánchez, portaveu ad-
junta GP ECP
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4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
412-00004/13

CONSTITUCIÓ, RATIFICACIÓ DE LA PRESIDENTA I ELECCIÓ  

DE LA VICEPRESIDENTA I DEL SECRETARI

El dia 7 de maig de 2021, en la sessió que ha convocat la presidenta del Parla-
ment, s’ha constituït la Comissió del Síndic de Greuges.

La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de confor-
mitat amb l’article 48.1 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parla-
ment del 20 d’abril de 2021, pels diputats següents: 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Oscar Aparicio Pedrosa
Helena Bayo Delgado
Mario García Gómez

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
Ana Balsera i Marín
Carles Castillo Rosique
Núria Picas Albets

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Eusebi Campdepadrós i Pucurull
Cristina Casol Segués
Lluís Puig Gordi

Grup Parlamentari de Vox en Cataluña
Sergio Macián de Greef

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Carles Riera Albert

Grup Parlamentari d’en Comú Podem
Joan Carles Gallego i Herrera

Grup Parlamentari de Ciutadans
Ignacio Martín Blanco

Grup Mixt
Eva Parera i Escrichs

El Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, al qual ha correspost la presidèn-
cia de la Comissió, de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord de la 
Mesa del Parlament del 20 d’abril de 2021, ha designat presidenta la diputada Najat 
Driouech Ben Moussa, la qual ha estat ratificada per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del 
Parlament, ha elegit vicepresidenta la diputada M. Antònia Batlle i Andreu, i secre-
tari, el diputat David González Chanca.

Palau del Parlament, 7 de maig de 2021
El secretari de la Comissió, David González Chanca; la presidenta de la Comis-

sió, Najat Driouech Ben Moussa
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4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Nomenament de personal eventual del Parlament de Catalunya

ACORD

Resolució de nomenament de Xavier Altadill Peiró com a personal 
eventual del Parlament de Catalunya

El 6 de maig de 2021, la secretària segona de la Mesa del Parlament ha proposat 
nomenar Xavier Altadill Peiró assistent de la Secretaria Segona de la Mesa, com a 
personal eventual.

De conformitat amb el que estableix l’article 39.3 dels Estatuts del règim i el go-
vern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em con-
fereix la normativa vigent,

Resolc: 
Nomenar Xavier Altadill Peiró assistent de la Secretaria Segona de la Mesa, com 

a personal eventual, amb efectes de l’11 de maig de 2021, amb els drets i deures in-
herents al càrrec.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el 
que disposen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs 
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà 
de la notificació de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 
29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 7 de maig de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer
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